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6В01508 - Математика-Физика 

6В01508 - Математика-Физика 

6В01508 - Mathematics-Physics 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5 кредит/кредитов/credit  

«Математиканы және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Математика және 

физиканың маңызды мәселелері» траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: 

«Теория и методика обучения математики и физики», «Фундаментальные вопросы 

математики и физики» 

General educational disciplines for educational trajectories:«Тheory and methods of teaching 

Mathematics and Physics», «Fundamental questions of Mathematics and Physics» 

1. 

EKN – 2101 

ОЕP  - 2101 

BEE – 2101 

Экономика және кәсіптіккерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

 The basice of Economiics and entrepreneurship 

5 

OTKN - 2101 

OBZh – 2101 

LSB – 2101 

Өмір тіршілігінің  қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности и жизнедеятельности  

Life Safety Basics 

ETD - 2101 

EUR – 2101 

ESD – 2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и  устойчивое развитие 

Ecology and  steady development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines –  

60 кредит/кредитов/credit 

«Математиканы және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Математика және 

физиканың маңызды мәселелері» траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Теория и методика обучения 

математики и физики», «Фундаментальные вопросы математики и физики» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Тheory and methods of teaching Mathematics 

and Physics», «Fundamental questions of Mathematics and Physics» 
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EM -1202 

EM -1202 

EM -1202 

Элементарлық математика  

Элементарная математика  

Elementary mathematics 

6 
MMBK –1202 

BKMSh  -1202 

BCMS – 1202 

Мектеп математикасының базалық курсы 

Базовый курс математики в школе 

Basic course of mathematics at school   

 

3 

Meh – 1203 

Meh – 1203 

Mech – 1203 

Механика                             

Механика 

Mechanics                                                                         
5 

TFTB – 1203 

IGTF – 1203 

EHTP –1203 

Теориялық физиканың таңдаулы бөлімдері 

Избранные главы теоретической физики 

Elected heads of  theoretical  physics 



 

4 

 

4 

MF – 1204 

MF - 1204 

MP – 1204 

Молекулалық физика              

Молекулярная физика 

Molecular physics 
6 

SKF – 1204 

FZhK -1204 

PLC – 1204 

Сұйық кристаллдар физикасы 

Физика жидких кристаллов 

Physics of Liquid Crystals 

5 

AG -1205  

AG -1205 

AG -1205 

Аналитикалық   геометрия 

Аналитическая геометрия 

Analytical   geometry  
5 

AGSA -1205 

 AGLA -1205 

 AGLA -1205 

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра  

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

Analytical geometry and linear algebra 

6 

MAD -2206 

 MAO -2206  

MA O-2206 

Математикалық анализ-1 

Математический анализ-1 

Mathematical analysis-1 
5 

DM -2206 

DM -2206 

DM -2206 

Дискретті математика 

Дискретная математика 

Discrete Mathematics 

7 

MAE -2207 

 MAD -2207  

MAT-2207 

Математикалық анализ-2 

Математический анализ-2 

Mathematical analysis-2 
5 

ZhKESh -2207 

RZPT -2207 

SPID -2207 

Жоғары қиындықты есептерді шешу 

Решение задач повышенной трудности 

Solving problems of increased difficulty 

8 

 

Opt – 3208 

Opt -  3208 

Opt – 3208 

Оптика 

Оптика 

Optics 

5 

 

ММ – 3208 

ММ -  3208 

ММ – 3208 

Модуль минор 

Модуль минор 

Module minor 

OEMM – 3208 

OPZ – 3208 

OEP – 3208 

Оптикадағы есептеулер мен мысалдар 

Оптика в примерах и задачах 

Optics examples and problems 

9 

DT -3209 

DU -3209 

DE -3209 

Дифференциалды теңдеулер  

Дифференциальные уравнения  

Differential equations 
7 

MTM -3209 

IMM -3209 

HMM -3209 

Математика тарихы мен методологиясы 

История и методология математики 

History and methodology of mathematics 

10 

AST -3210 

ATCh -3210 

ATN -3210 

Алгебра және сандар теориясы 

Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of numbers 
6 

SA-3210 

LA-3210 

LA-3210 

Сызықты алгебра  

Линейная алгебра  

Linear algebra 

11 

EM -3211 

EM -3211 

EM -3211 

Электр және магнетизм  

Электричество и магнетизм 

Electricity and magnetism  

5 

EFN -3211 

FOE -3211 

PFE -3211 

Электрониканың физикалық негіздері  

Физические основы электроники  

Physical fundamentals of electronics 

MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Модуль минор 

Модуль минор 

Module minor 

 

12 

Astr -3212 

Astr -3212 

Astr -3212 

Астрономия 

Астрономия 

Astronomy 
5 
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NF -3212 

FM -3212 

PN -3212 

Наноқұрылымдар физикасы  

Физика наноструктур  

Physics of Nanostructures 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Модуль минор 

Модуль минор 

Module minor 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Математиканы және физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Математика және 

физиканың маңызды мәселелері» траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям«Теория и методика 

обучения математики и физики», «Фундаментальные вопросы математики и физики» 

Main disciplines for educational trajectories:«Тheory and methods of teaching Mathematics 

and Physics», «Fundamental questions of Mathematics and Physics» 

13 

FEShAN – 4313 

 

MORFZ - 4313 

 

MBSPP – 4313 

Физикалық есептерді шығарудың әдітемелік 

негіздері 

Методические основы решения физических 

задач 

Methodological bases for the solution of physical 

problems 
5 

KM – 4313 

KM - 4313 

QM – 4313 

Кванттық механика 

Квантовая механика 

Quantum mechanics 

 14 

AAYaF – 4314 

FAAYa – 4314 

PAAN – 4314 

Атом және атомдық ядро физикасы 

Физика атома и атомного ядра 

Physics of atom and atomic nucleus 

5 
SFFKN -4314 

 

SFOFK -4314 

 

SPFPK – 4314 

Статистикалық физика және физикалық 

кинетиканың негіздері 

Статистическая физика и основы физической 

кинетики 

Statistical Physics and the Foundations of Physical 

Kinetics 

15 

FP-4315 

FP-4315 

FPW-4315 

Физикалық практикум 

Физический практикум 

Physical practical work 

5 ZhODF – 4315 

 

FPD – 4315 

PSD – 4315 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің 

физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

16 

FGSA-4316 

MPGF-4316  

MCF-4316 

Функциялар графиктерін салу әдістемесі 

Методика построения графиков функций 

Methods of charting functions 
5 

MFT-4316 

UMF-4316 

 EMP-4316 

Математикалық физика теңдеулері  

Уравнения математической физики 

Equations of Mathematical Physics 

17 

MKYTE-4317 

RZTVSh  -4317  

 SPPTS  -4317 

Мектеп курсындағы ықтималдықтар 

теориясының есептерін шығару 

Решение задач теории вероятностей школьного 

курса 

The solution of problems in probability theory 

school course 5 

YTMS-4317 

TVMS-4317  

TPMS-4317 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистика  

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Theory of probability and mathematical statistics 

18 MEShA-4318 Мәселе есептерді шешу әдістемесі 5 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік 

негіздерімен таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары 

мен рөлін ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін 

қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление 

обучающихся с основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций 

развития и роли предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение 

организационных и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки 

предпринимательства, государственное регулирование предпринимательской 

деятельности, использование экономических знаний и методов экономических наук в 

различных сферах жизнедеятельности, способность принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и 

предпринимательства» обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования 

экономики, организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

MRTZ-4318  

MSWP-4318 

Методика решения текстовых задач 

Methods of solving word problems 

KAFT -4318 

TFKP -4318 

TFCV -4318 

Комплекс айнымалы функцияларының 

теориясы 

Теория функций комплексных переменных 

The theory of functions of complex variable 

19 

TM -4319 

 TM -4319 

TM -4319 

Теориялық механика 

Теоретическая механика  

Theoretical mechanics 
6 

FPEEM-4319 

MFPEV-4319 

MPPC-4319 

Физикалық процестерді ЭЕМ-да үлгілеу 

Моделирование физических процессов на ЭВМ 

Modeling of physical processes on сomputer 
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3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic 

science, applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a 

holistic view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the 

organization of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, 

географии, «Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, 

history, geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы  

Учебно-воспитательная педагогическая практика  

Training and educational teaching practice 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 
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Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және 

өлім-жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға 

бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың 

білімін формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған 

мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных 

на снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с 

требованиями экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по 

основам безопасности жизнедеятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 
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The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and 

wartime. Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of 

prevention and liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its 

damaging factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at 

reducing mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field 

of legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of 

ecology and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the 

subject “Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with 

the concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы  

 Учебно-воспитательная педагогическая практика  

 Training and educational teaching practice 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған 

ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді 

көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, 

табиғатты қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық 

дискуссияны жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 
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системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, 

влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических 

подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное 

воздействие производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining 

systemic knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and 

nature, theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature 

and society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of 

harmful and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, 

strategies, problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the 

global, regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in 

general, conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental 

problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы  

 Учебно-воспитательная педагогическая практика  

 Training and educational teaching practice 

 

 

Элементарлық математика  

Элементарная математика  

Elementary mathematics 

«Элементарлық математика » пәні фундаментальды пәндердің бірі болып келеді.  

Курстың мақсаты математиканың есептерін шығара білу және дағдыларын 

дамыту болып табылады. мектеп математикасының курсын жалпылау және негізгі 

ұғымдарды тереңдету, тұжырымдаудың негізгі тәсілдерінің мүмкіндігінше қарапайым 

және қатаң түрлерін беру.  
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Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады : Арифметика. Рационал өрнектерді 

түрлендіру. Иррационал өрнектерді түрлендіру. Бүтін сандардың ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

Евклид алгоритмі.  Математикалық индукция әдісі. Тригонометриялық және кері 

тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Көресткіштік-логарифмдік өрнектерді 

түрлендіру. Рационал теңдеулер. Иррационал теңдеулер. Рационал және иррационал 

теңдеулер жүйелері. Алгебралық теңсіздіктер. Транцендентті теңдеулер мен  

теңсіздіктер. Планиметрия. Стереометрия. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы  

1)Элементарлық математиканың негізгі ұғымдарын , анықтамаларын, 

формулаларын білуін көрсететін болады; 

2) басқа оқу пәндерін оқу кезінде практикалық міндеттерді шешуге білімін 

қолданатын болады;  

3) негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдары мен дәлелдерін 

түсінеді, оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолданатын болады; 

4) ақпаратты жинақтап, талдап, кәсіби қызметте қолданатын болады 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға; 

 

Дисциплина «Элементарная математика » является одним из основных курсов .  

Цель курса обобщение известных сведений школьной математики (определений, 

теорем, их доказательств, связи между ними, методов решения ) , развитие у студентов 

логического мышления, понимания связи элементарной математики с другими 

дисциплинами, изучаемыми в вузе 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Арифметика. 

Преобразование рациональных  выражений. Преобразование иррациональных  

выражений. Метод математической индукции. Тригонометоические уравнения и 

неравенства. Планиметрия. Стереометрия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных понятий , определений,  формул 

элементарной математики;  

2) примененять знания к решению практических задач при изучении других 

учебных дисциплин;  

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию, использовать в профессиональной 

деятельности 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline "Elementary mathematics" is one of the main courses . 

The purpose of the course generalization of the known information of school 

mathematics (definitions, theorems, their proofs, connections between them, methods of 

decision ), the development of students ' logical thinking, understanding of the relationship of 

elementary mathematics with other disciplines studied at the University 

The content of the discipline includes the following sections: Arithmetic. 

Transformation of rational expressions. Transformation of irrational expressions. The method of 

mathematical induction. Trigonometric equations and inequalities. Planimetry. Stereometry. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts, definitions, formulas of elementary 

mathematics;  

2) apply knowledge to solving practical problems in the study of other academic 

disciplines;  

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be 

able to apply them in solving specific problems; 

4) summarize, analyze information, use in professional activities 
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5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Математика (мектеп бағдарлама     көлемінде) 

Математика (в объеме школьной программы) 

Мathematics (in the volume of the school program) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Алгебра, математикалық талдау, аналитикалық геометрия 

Алгебра, математический анализ, аналитическая геометрия. 

 Algebra, mathematical analysis, analytical geometry 

 

 

Мектеп математикасының базалық курсы 

Базовый курс математики в школе 

Basic course of mathematics at school 

Курстың мақсаты мектеп курсындағы математикаға байланысты мәліметтерді 

жалпылау (анықтамаларды, теоремаларды, олардың дәлелдеулерін, өзара байланыстарын, 

есептерді шығару әдістерін), осы материалды практикалық есептерді шешуде қолдану, 

сонымен қатар, студенттерде логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, осы пәннің ЖОО-ғы 

басқа да пәндермен байланысын түсінуі және математикалық әдебитеттермен өз бетімен 

жұмыс істеу дағдысын дамыту.   

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Арифметика. Рационал 

өрнектерді түрлендіру. Иррационал өрнектерді түрлендіру. Бүтін сандардың ЕҮОБ және 

ЕКОЕ. Евклид алгоритмі.  Математикалық индукция әдісі. Тригонометриялық және кері 

тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Көресткіштік-логарифмдік өрнектерді 

түрлендіру. Рационал теңдеулер. Иррационал теңдеулер. Рационал және иррационал 

теңдеулер жүйелері. Алгебралық теңсіздіктер. Транцендентті теңдеулер мен  

теңсіздіктер. Планиметрия. Стереометрия. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) мектеп математикасының негізгі ұғымдарын , анықтамаларын, формулаларын 

білуін көрсететін болады; 

2) есептерді шешу әдістемесін меңгеру, стандартты және стандартты емес 

есептерді шешу, эвристикалық пайымдауларды шешу, оқу жұмысында пәнішілік және 

пәнаралық байланыстарды жүзеге асыратын болады. 

3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін 

түсіну, оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолданатын болады; 

4) ақпаратты жинақтап, талдап, кәсіби қызметте қолдан атын болады 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Целью курса является обобщение известных сведений школьной математики 

(определений, теорем, их доказательств, связи между ними, методов решения задач), 

применение этого материала к решению практических задач, а также развитие у 

студентов логического мышления, понимания связи элементарной математики с другими 

дисциплинами, изучаемыми в вузе, и развитие навыков самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Содержание курса включает следующие разделы: Арифметика. Преобразование 

рациональных  выражений. Преобразование иррациональных  выражений. НОД и НОК 

целых чисел. Алгоритм Евклида. Метод математической индукции. Преобразование 

показательно-логарифмических  выражений. Рациональные уравнения. Иррациональные 

уравнения. Системы – рациональных и иррациональных уравнений. Алгебраические 

неравенства. Трансцендентные уравнения и неравенства. Планиметрия. Стереометрия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных понятий , определений,  формул школьной 

математики  
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2) Владеть методикой решения задач, решать стандартные и нестандартные 

задачи, эвристическими приемами рассуждения, осуществлять внутрипредметные и 

межпредметные связи в учебной работе. 

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию, использовать в профессиональной 

деятельности 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

The purpose of a course is synthesis of the famous data of school mathematics 

(definitions, theorems, their proofs, communication between them, methods of the solution of 

tasks), use of this material to the solution of practical tasks, and also development in students of 

logical thinking, understanding of communication of elementary mathematics with other 

disciplines studied in higher education institution and development of skills of independent 

work with mathematical literature. 

The maintenance of a course includes the following sections: Arithmetics. 

Transformation of rational expressions. Transformation of irrational expressions. GCD and 

SGM of integers. Euclid's algorithm. Method of mathematical induction. Transformation of 

indicative and logarithmic expressions. Rational equations. Irrational equations. Systems – the 

rational and irrational equations. Algebraic inequalities. Transcendental equations and 

inequalities. Planimetry. Stereometry. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic concepts, definitions, formulas of school 

mathematics  

2) to Know the method of solving problems, to solve standard and non-standard 

problems, heuristic reasoning techniques, to carry out intra-and inter-subject communication in 

the classroom. 

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be 

able to apply them in solving specific problems; 

4) summarize, analyze information, use in professional activities 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Математика (мектеп бағдарлама     көлемінде) 

Математика (в объеме школьной программы) 

Мathematics (in the volume of the school program) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Алгебра, математикалық талдау, аналитикалық геометрия 

Алгебра, математический анализ, аналитическая геометрия. 

Algebra, mathematical analysis, analytical geometry 

 

Механика                             

Механика 

Mechanics 

Пәннің мақсаты:  

-механика облысында игерушілік ұғымының аппаратының және математика 

саласындағы тәртіптің қажетті білімін толық мамандандыру; 

- табиғат танымының ғылыми әдісінің және табиғатта болып жатқан үдерісте 

пайда болудың, процестің біртұтас көрінісін қалыптастыру; 

-ой еңбегінің ғылыми ұйымының дағдыларын және ойдың  мәдениетін 

қалыптастыру; 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кинематика. Ом заңы. 

Кинематика. Ньютон заңы. Гук заңы. Штейнер теоремасы. Механикадағы энергияның 

сақталу заңы. .  
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Механика пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: . 

1. нақты физикалық мәселені шешуде алынған теориялық материялды  қолдану;  

білікті жоспарлау және эксперименттер жасау, және де алынған деректерді өңдеу. 

2. жалпы және теориялық физика курстарының басқа бөлімдерін зерттеуге 

қажетті база алу. 

3. практикалық есептерді шешу үшін классикалық механика заңдарын қолдану; 

4. механикалық қозғалысты зерттеу үшін физикалық зерттеу әдістерін талдау; 

5. қазіргі білім беру және ақпараттық технологиялармен жұмыс жасау; 

 

Цель дисциплины: 

- получить полноценное образование в области механики с использованием 

понятийного 

аппарата и необходимых знаний из области математических дисциплин; 

-сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих 

в природе и понимание научных методов познания природы; 

-формировать культуру мышления и навыки научной организации умственного 

труда; 

Содержание курса включает следующие разделы: Кинематика. Законы Ньютона. 

Закон Гука. Теорема Штейнера. Закон сохранения энергии в механике. 

В результате обучения дисциплины «Механика» обучающийся будет: 

1. применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;  

2. приобрести необходимую базу для изучения других разделов общего и 

теоретического курсов физики. 

3. использовать законы классической механики для решения практических 

задач; 

4. анализировать методы физических исследований для изучения механического 

движения; 

5. работать с современными образовательными и информационными 

технологиями; 

 

The purpose of the discipline: 

- get a full-fledged education in the field of mechanics using conceptual 

apparatus and necessary knowledge from the field of mathematical disciplines; 

- to form a holistic view of the processes and phenomena occurring in nature and an 

understanding of the scientific methods of cognition of nature; 

-to form a culture of thinking and skills of the scientific organization of mental work; 

The course content includes the following sections: Kinematics. Newton's laws. 

Hooke's law. Steiner theorem. The law of conservation of energy in mechanics. 

As a result of studying the discipline "Mechanics", the student will: 

- apply the acquired knowledge of theoretical material to solve specific physical 

problems; 

- acquire the necessary basis for studying other sections of the general and theoretical 

courses of physics. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы. 

 Курс физики средней школы, курс математики. 

 The course of physics of high school mathematics course.  

 Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

 Молекулалық физика, атомдық физика, кавнттық механика 

 Молекулярная физика, атомная физика, квантовая механика 

 Molecular physics, atomic physics, quantum mechanics 
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Теориялық физиканың таңдаулы бөлімдері 

Избранные главы теоретической физики 

Elected heads of  theoretical  physics 

Пәннің мақсаты студенттерге механикалық, электромагниттік құбылыстарды 

сипаттау барысында білім беру, механика мен электродинамиканың математикалық 

әдістерін меңгеру.   

Пәннің мазмұны келесі сұрақтардан тұрады: Деформация мен кернеудің 

тензорлары. Деформациялаудың термодинамикасы. Гук заңы. Біртекті деформация. 

Температура өзгергендегі деформация. Қозғалыс және тепе-теңдік теңдеулері. Серпімді 

ортада қума және көлденең толқындар. Дислокациялар. Дислокация айналасында 

деформация мен кернеу өрістері. Кернеу өрісінің дислокацияға әсері. Дислокацияның 

үздіксіз таралуы. Орован қатынасы. Қатты денедегі жылуөткізгіштік теңдеуі. Қатты 

дененің тұтқырлығы. Өте тұтқыр орта – Максвелл үлгісі. 

«Теориялық физиканың таңдаулы бөлімдері» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: . 

1. қарапайым есептерді шешу үшін теорияның негізгі бөлімдерінде 

математикалық аппаратты қолдану. 

2. нақты құбылыстарды талдау үшін теориялық Физиканың жалпы түсініктерін, 

принциптері мен заңдарын талдау. 

3. табиғатта физикалық құбылыстардың өту жағдайларын түсіндіру және 

күнделікті өмірде практикалық шешімдер қабылдау үшін алынған білімді қолдану; 

4. физикалық міндеттерді шешу; 

5. аспаптар мен құрылғылардың жұмыс принциптерін түсіну үшін негізгі 

физикалық заңдар мен теорияларды түсіну. 

 

Цель дисциплины - получение студентами знаний о физических моделях, 

используемых при описании механических и электромагнитных явлений, овладение 

математическими методами механики и электродинамики. 

Содержание дисциплины включает следующие вопросы: Тензор деформаций и 

тензор напряжений. Термодинамика деформирования. Закон Гука. Однородные 

деформации. Деформации с изменением температуры. Уравнения движения и 

равновесия. Продольные и поперечные волны в упругой среде. Дислокации. Поле 

деформаций и напряжений вокруг дислокации. Действие поля напряжений на 

дислокацию. Непрерывное распределение дислокаций. Соотношение Орована. Уравнение 

теплопроводности в твердых телах. Вязкость твердых тел. Очень вязкие жидкости – 

модель Максвелла. 

В результате обучения дисциплины «Избранные главы теоретической физики» 

обучающийся будет: 

1. использовать математический аппарат в основных разделах теории для 

решения достаточно простых задач. 

2. анализировать общих понятий, принципов и законов теоретической физики 

для анализа конкретных явлений. 

3. применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной жизни; 

4. решать физические задачи; 

5. понимать знания основных физических законов и теорий для понимания 

принципов работы приборов и устройств. 

 

 The purpose of the discipline is to provide students with knowledge about 

physical models used to describe mechanical and electromagnetic phenomena, mastery of 

mathematical methods of mechanics and electrodynamics. 

 The content of the discipline includes the following issues: Strain tensor and 

stress tensor. Thermodynamics of deformation. Hooke's law. Homogeneous deformations. 

Deformations with temperature. Equations of motion and equilibrium. Longitudinal and 

transverse waves in an elastic medium. Dislocation. The field of deformations and stresses 

around the dislocation. The action of the stress field on the dislocation. Continuous distribution 
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of dislocations. Orovan ratio. The heat equation in solids. Viscosity of solids Very viscous 

fluids - Maxwell's model. 

As a result of training the discipline "Selected chapters of theoretical physics", the 

student will: 

1.use the mathematical apparatus in the main sections of the theory to solve fairly 

simple problems. 

2.analyze General concepts, principles and laws of theoretical physics to analyze 

specific phenomena. 

3.apply this knowledge to explain the conditions of physical phenomena in nature and 

practical decisions in everyday life; 

4.solve physical problems; 

5.understand knowledge of basic physical laws and theories to understand how 

devices work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Механика, электр энергиясы және магнетизм 

Механика, Электричество и магнетизм 

Mechanics, Electricity and magnetism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 
Тұтас орталар физикасы 

Физика сплошных сред 

Physics of continuous environments. 

 

 

Молекулалық физика 

Молекулярная физика 

Molecular physics 

Курстың мақсаты: студенттерде әлемнің ғылыми молекулярлық-кинетикалық 

және жылу суретін қалыптастыру, тәжірибелік ғылым ретінде молекулярлық физика 

туралы түсінік беру, физикалық көріністерді бақылап үйрету және үрдістер, көріністер 

және заң деңгейінде жалпылау. Сондай-ақ, студенттерге тәжірибелік жұмыс дағдыларын  

беру, физикалық есептерді қалыптастырып, шешуді үйрету, физикалық көлем тәртібін 

бағалау.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Заттың агрегаттық  жағдайы. 

Идеал газдың молекула-кинетикалық  теориясының негізгі теңдеуі. Газ заңдары. Идеал 

газдың күй теңдеуі. Статистикалық әдістер және ықтималдықтар теориясы элементтері. 

Биномдық тарату. Пуассон бөліуі, Гиббс, Максвелл және Больцман теңдеулері. 

Термодинамиканың бірініші бастамасы. Газ жылу сыйымдылығы. Адиабаталық және 

политрероптық процестер. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Циклдық процестер. 

Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Қаныққан бу. 

Ылғалдылық. Kаппилярлы құбылыстар. Осмостық қысымы. Сұйық ерітінділер. Фазалық 

трансформация. Клайперон- Клаузиус теңдеуі. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. нақты процестердегі термодинамикалық параметрлердің өзгеруін талдау; 

2. молекулалық жүйелердің негізгі макропараметрлерін өлшеу құралдары мен 

әдістерін қолдану; 

3. молекулалық физика және термодинамика бойынша типтік есептерді шешу;  

4. ақпаратты жинаудың, сақтаудың және өңдеудің компьютерлік әдістерін 

қолдану. 

5. типтік есептерді шешу үшін молекулалық физика заңдарын қолдану және 

алынған нәтижелерді бағалау; 

6. молекулалық физика бойынша қарапайым эксперименталды есептерді қою 

және шешу; 

 

Цель курса: Сформировать у студентов научную молекулярно-кинетическую и 

тепловую картину мира, дать представление о молекулярной физике как об 

экспериментальной науке. А также дать студентам навыки экспериментальной работы, 
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научить формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических 

величин. 

Содержание курса включает следующие разделы: Агрегатные состояния 

вещества. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа.  Статистический метод и 

элементы теории вероятностей. Биноминальное распределение. Распределения Пуассона, 

Гиббса, Максвелла и Больцмана. Первое начало термодинамики. Теплоемкость газа. 

Адиабатический и политропный процессы. Обратимые и необратимые процессы. 

Циклические процессы. Второе начало термодинамики. Энтропия. Процессы переноса. 

Взаимная диффузия. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Насыщенный 

пар. Влажность. Каппилярные явления. Жидкие растворы. Осмотическое давления. 

Фазовое превращения. Уравнение Клайперона- Клаузиуса. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1. анализировать изменение термодинамических параметров в конкретных 

процессах; 

2. пользоваться приборами и методами измерения основных макропараметров 

молекулярных систем; 

3. решать типовые задачи по молекулярной физике и термодинамике;  

4. применять  компьютерные  методы  сбора, хранения и обработки 

информации. 

5. использовать законы молекулярной физики для решения типичных задач и 

оценивать полученные результаты; 

6. ставить и решать простейшие экспериментальные задачи по молекулярной 

физике; 

 

Course Objective: To form students' scientific molecular-kinetic and thermal picture 

of the world, to give an idea of molecular physics as an experimental science. And also to give 

students the skills of experimental work, to teach to formulate and solve physical problems, to 

evaluate the orders of physical quantities. 

The course content includes the following sections: Aggregate states of a substance. 

Perfect gas. The basic equation of the molecular-kinetic theory of gas. Gas laws. The equation 

of state of an ideal gas. The statistical method and elements of probability theory. Binomial 

distribution. Distributions of Poisson, Gibbs, Maxwell and Boltzmann. The first law of 

thermodynamics. The heat capacity of the gas. Adiabatic and polytropic processes. Reversible 

and irreversible processes. Cyclic processes. The second law of thermodynamics. Entropy. 

Transfer processes. Mutual diffusion. The van der Waals equation. Critical situation. Saturated 

steam. Humidity. Capillary phenomena. Liquid solutions. Osmotic pressure. Phase 

transformation. Clipperius-Clausius equation. 

As a result of discipline training, the student will: 

1. analyze changes in thermodynamic parameters in specific processes; 

2. to use devices and methods of measurement of the main macroparameters of 

molecular systems; 

3. solve typical problems in molecular physics and thermodynamics;  

4. apply computer methods of collecting, storing and processing information. 

5. use the laws of molecular physics to solve typical problems and evaluate the 

results; 

6. to set and solve the simplest experimental problems in molecular physics; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, жоғарғы математика курсы, механика. 

Курс физики средней школы, курс высшей математики, механика. 

The course of physics of high school, a course of higher mathematics, mechanics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық физика, атомдық физика. 

Квантовая механика, атомная физика. 

Quantum mechanics, atomic physics. 
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Сұйық кристаллдар физикасы 

Физика жидких кристаллов 

Physics of liquid crystals 

Пәнді оқыту мақсаты: полимерлер ерітінділеріндегі фазалық ауысымдардың 

негізгі түрлерін және олардың ерекшеліктерін, фазалық күй типтерімен, сұйық 

кристалдар классификациясымен, олардың текстураларымен, магнитті және механикалық 

өрістердегі полимерлі жүйелердің құрылымды айналымдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: фазалық ауысымдардың жалпы сұрақтары, заттардың 

сұйық кристалды күйі, полимерлердің сұйық кристалды күйі, сұйық кристалдар 

қарастырылады. Текстурасы және оптикалық қасиеттері, заттардың диамагнитті 

қасиеттері, механикалық өрістегі сұйық кристалды жүйелер құрылымы және фазалық 

ауысымдар, магнит өрісіндегі сұйық кристалды нано жүйелер фазалық және құрылымды 

ауысымдар; сұйық кристалдарды пайдаланудың кейбір аспектілері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. қолданбалы тапсырмаларды орындау үшін негізгі физикалық заңдар мен 

түсініктерді қолдану;  

2. заттардың сұйық кристалды күйінің негізгі феноменологиялық және 

микроскопиялық модельдерін сұйық кристалдарда параметрлер тәртібі мен 

флуктуациялар мінездемесіне қолдану; 

3. кәсіби тапсырмаларды орындау үшін базалық теориялық білімдерін қолдана 

білу қабілеті; математикалық талдау және моделдеу, теориялық және эксперименттік 

зерттеу әдістерін пайдалану; 

4. кәсіби қызмет кезінде орын алған жағдайдың ғылыми жаратылыстану 

дайындығын білу және оларды шешу үшін оған сәйкес физико-математикалық аппараты 

қолдану; 

5. сандық және экспериментті зерттеулер орындау, нәтижелерді талдау және 

өңдеу жүргізу қабілеті. 

 

Цели изучения дисциплины: изучение основных видов фазовых переходов в 

растворах полимеров и их особенностями, с типами фазовых состояний, классификацией 

жидких кристаллов, их текстурами, с фазовыми и структурными превращениями 

полимерных систем в магнитном и механическом полях, а также с некоторыми аспектами 

применения жидкокристаллических систем. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются общие вопросы фазовых 

переходов, жидкокристаллическое состояние вещества, жидкокристаллическое состояние 

полимеров. Оптические свойства и текстура жидких кристаллов; Диамагнитные свойства 

веществ; Фазовые переходы и структура жидкокристаллических систем в механическом 

поле; Фазовые и структурные превращения жидкокристаллических наносистем в 

магнитном поле; Некоторые аспекты применения жидких кристаллов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. использовать для решения прикладных задач основные физические законы и 

понятия; 

2. применять характеристики флуктуаций директора и параметров порядка в 

жидких кристаллах, основные феноменологические и микроскопические модели 

жидкокристаллического состояния вещества; 

3. способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовность использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

4. готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

5.  способность выполнять численные и экспериментальные исследования, 

проводить обработку и анализ результаты. 

 

The objectives of the discipline: the study of the main types of phase transitions in 

polymer solutions and their features, with types of phase states, classification of liquid crystals, 
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their textures, with phase and structural transformations of polymer systems in magnetic and 

mechanical fields, as well as with some aspects of the use of liquid crystal systems. 

Discipline summary: The general issues of phase transitions, the liquid crystalline 

state of a substance, and the liquid crystalline state of polymers are considered. Optical 

properties and texture of liquid crystals; Diamagnetic properties of substances; Phase transitions 

and structure of liquid crystal systems in a mechanical field; Phase and structural 

transformations of liquid crystal nanosystems in a magnetic field; Some aspects of the use of 

liquid crystals. 

As a result of discipline training, the student will: 

1. use basic physical laws and concepts to solve applied problems; 

2. apply the characteristics of director fluctuations and order parameters in liquid 

crystals, the main phenomenological and microscopic models of the liquid crystalline state of a 

substance; 

3. the ability to demonstrate basic knowledge in the field of natural sciences and 

readiness to use the basic laws in professional activities, apply methods of mathematical 

analysis and modeling, theoretical and experimental research; 

4. willingness to identify the natural science essence of the problems arising in the 

course of professional activity, and the ability to attract the appropriate physical and 

mathematical apparatus for their solution; 

5. the ability to perform numerical and experimental studies, to process and analyze 

the results. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

 Математика. Теориялық механика. 

 Математика. теоретическая механика. 

 Mathematics. theoretical mechanics. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Post-requisites 

Қатты денелердегі магнит құбылысының физикалық негіздері, инновациялар 

теориясы.  Сызықты емес физика. 

Физические основы магнитных явлений в твердых телах, теория инноваций.    

Нелинейная физика. 

Physical basis of magnetic phenomena in solids, the theory of innovation.  Nonlinear 

Physics. 

 

 

Аналитикалық геометрия  

Аналитическая геометрия 

Analytical geometry 

 «Аналитикалық геометрия» пәні студенттерді геометрияның негізгі түсініктері 

мен және басқа пәндер үшін қажет әдістерімен таныстырады.   

Курстың мақсаты геометрия облысында студенттердің білімін кеңейту. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады :Түзу сызықтың, екінші ретті 

сызықтардың қасиеттерін беру.  Кеңістіктегі векторлық алгебраның элементтері, 

жазықтық және түзулер. Екінші ретті беттерді канондық теңдеулері бойынша зерттеу. 

Геометриялық есептерге чертех жасауды үйрету. Геометриялық объктердін теңдеулерін 

жазу тәсілдерін түсіндіру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) аналитикалық геометрияның негізгі ұғымдарын , анықтамаларын; негізгі 

формулаларды білуін көрсететін болады; 

2) есептерді шешу әдістемесін меңгеру, геометриялық тапсырмаларға сызбалар 

жасау 

3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін 

түсіну, оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолданатын болады; 

4) ақпаратты жалпылау, талдау Геометрия ЖОО-да оқытылатын басқа 

математикалық пәндермен байланысын көретін болады 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 
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Дисциплина «Аналитическая геометрия» знакомит студентов с базовыми 

понятиями геометрии и методами необходимыми для других дисциплин. 

Цель курса расширить знания студентов в область геометрии. Изучить свойства 

прямой, линии второго порядка на плоскости. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Элементы векторной 

алгебры, плоскости и прямые в пространстве.  Исследование поверхностей второго 

порядка по каноническим уравнениям. Научить делать чертежи к геометрическим 

задачам. Дать представление о способах записи уравнений различных геометрических 

объектов 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных понятий , определений  аналитической 

геометрии;  основных формул;  

2) Владеть методикой решения задач, делать чертежи к геометрическим задачам 

 3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию видеть связь геометрии с другими 

математическими дисциплинами, изучаемыми в вузе  

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline «Analytical geometry»introduces students to the basic concepts of 

geometry, and methods necessary for the other disciplines 

The purpose of a course to expand knowledge of students in geometry area. To study 

properties of a straight line, the line of the second order on the planeTo teach to do drawings to 

geometrical tasks. To give an idea of ways of record of the equations of various geometrical 

objects 

It is aware are considered: . Elements of vector algebra, the plane and straight lines in 

space. Research of surfaces of the second order on the initial equations. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts, definitions of analytical geometry; basic 

formulas;  

2) to Know the technique of solving problems, to make drawings to geometric 

problems 

 3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be 

able to apply them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze information to see the relationship of geometry with other 

mathematical disciplines studied at the University 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы,элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика 

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Математикалық талдау, Дифференциалдық геометрия және топология,Алгебра 

Математический анализ, Дифференциальная геометрия и топология, Алгебра 

Мathematical analysis  Differential Geometry and Topology, Аlgebra 

 

  

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра  

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

Analytical geometry and linear algebra 

«Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра» пәні  базалық пәндер 

бөліміне жатады.  
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Мақсаты: студенттерге басқа курстарды оқытуға қажет, алгебра мен 

геометрияның әдістерін оқыту; алгебраның әдістерін қолдана отырып зерттеулер жүргізе 

алу дағдыларын дамыту; дәлелдемелерді қатаң  логикалық тұрғызу әдістерін оқыту.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Матрицалар және 

анықтауыштар. Сызықты теңдеулер жүйесі. Векторлы алгебра. Сызықтар мен беттік 

теңдеулер. Кеңістіктегі және жазықтықтағы сызықты бейнелер. II-ші реттік сызықтар. II-

ші ретті беттер. Алгебралық құрылымдар. Сызықты кеңістіктер.  n – өлшемді кеңістіктегі 

аналитикалық геометрия элементтері. Евклидті және унитарлы кеңістіктер.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) пәннің негізгі ұғымдарын білу, пәннің қазіргі жай-күйімен, шешу әдістерімен 

танысу. 

2) кешенді сандардың өрісінде, көп қырлы шегерімдер сақиналары мен 

сақиналарында, геомериялық есептерді шешу кезінде координаттар әдісін қолдану, 

олардың әртүрлі тапсырмалары бойынша түзулер мен жазықтықтардың теңдеулерін құру 

практикалық дағдыларын меңгеру.  

 3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін 

түсіну, оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) ақпаратты жалпылау, талдау Алгебра мен геометрияның ЖОО-да 

оқытылатын басқа математикалық пәндермен байланысын көру 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Аналитическая геометрия и линейная алгебра»  относится к 

базовым дисциплинам.  

Цель: обучить студентов методам алгебры и геометрии, необходимых им при 

изучении остальных курсов; привитие студентам навыков исследования с 

использованием методов алгебры; обучение студентов методам логически строгого 

построения доказательств.  

Содержание курса включает следующие разделы: Матрицы и определители. 

Системы линейных уравнений. Векторная алгебра. Уравнения линий и поверхностей. 

Линейные образы на плоскости и в пространстве. Линии II-го порядка. Поверхности II-го 

порядка. Алгебраические структуры. Линейные пространства. Элементы аналитической 

геометрии в n – мерном пространстве. Евклидовы и унитарные пространства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание фундаментальныех понятий дисциплины, знакомство 

с современным состоянием дисциплины, методами решения. 

2) Владеть практическими навыками работы в поле комплексных чисел, в 

кольцах вычетов и кольцах многочленов, использования метода координат при решения 

геометрических задач, составления уравнений прямых и плоскостей по их различным 

заданиям.  

 3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию видеть связь алгебры и геометрии с 

другими математическими дисциплинами, изучаемыми в вузе  

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

The discipline "Analytical geometry and linear algebra" enters in  belongs to basic 

disciplines.  

Purpose: to train students in methods of algebra and the geometry necessary for them 

when studying other courses; instilling in students of skills of research with use of methods of 

algebra; training of students in methods of logically strict creation of proofs; formation of the 

skills and abilities necessary at practical application of mathematical ideas and methods for the 

analysis and modeling of difficult systems, processes, the phenomena, for search of optimum 

decisions and a choice of the best ways of realization.  
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Contents: Matrixes and determinants. Systems of the linear equations. Vector algebra. 

Equations of lines and surfaces. Linear images on the plane and in space. Lines of the II-nd 

order. Surfaces of the II-nd order. Algebraic structures. Linear spaces. Elements of analytical 

geometry in n – measured space. Euclidean and unitary spaces.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the fundamental concepts of discipline, familiarity with 

the current state of discipline, methods of solution. 

2) Possess practical skills in the field of complex numbers, residue rings and 

polynomial rings, the use of the method of coordinates in solving geometric problems, the 

equations of lines and planes for their various tasks.  

 3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be 

able to apply them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze information to see the relationship of algebra and geometry with 

other mathematical disciplines studied at the University 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  
Мектеп математика курсы,элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика 

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Дифференциалды теңдеулер, математикалық талдау, аналитикалық геометрия 

Дифференциальные уравнения, математический анализ, аналитическая 

геометрия. 

Differential equations, mathematical analysis, analytical geometry  

 

 

Математикалық талдау-1 

Математический анализ-1 

Mathematical analysis-1 

«Математикалық талдау-1» пәні жоғары математиканың және ғылыми- 

жаратылыс білімінің негізін қалайтын пән. 

Курстың мақсаты негізгі дифференциалдық  және интегралдық есептеуілер 

болып келетің шексіз аз шамалар талдаулары арқылы айнымалы шамаларды зерттеудің  

түсініктері мен әдістерін оқу берілген пәннің типтік есептерін шешудін негізгі 

әдістерімен танысу және оларды тәжіребеде қолдана білу. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : нақты сандар , шектер 

теориясы,  

бір айнымалыдан тәуелді функциялар қасиеттерін зерттеу. Бір айнымалы 

функциялардың дифференциалдық есептеуі. Анықталмаған интеграл 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық талдау негіздерін білуін көрсету 

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере отырып.  

3) басқа пәндерді оқытуда математикалық талдау әдістерін қалай пайдалану 

керектігін түсіну  

4) ақпаратты жинақтау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

«Математический анализ-1»  это математическая наука, которая составляет 

фундамент математического и естественнонаучного образования. 

Цель курса: изучить основные понятия и методы исследования переменных 

величин посредством анализа бесконечно малых, основу которого составляет теория 
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дифференциального и интегрального исчислений; ознакомиться с основными методами 

решения типовых задач данной дисциплины и уметь применять их на практике. 

 Содержание дисциплины включает следующие разделы: вещественные числа, 

теория пределов,исследование свойств функции одной переменной. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной. Неопределенный интеграл 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ математического анализа 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать то, как использовать методы математического анализа в изучении 

других предметов  

4) обобщать, анализировать информацию 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

«Mathematical  analysis-1»is a mathematical science that is the foundation of 

mathematics and science education. 

The purpose of the course: to study the basic concepts and methods of research of 

variables through the analysis of infinitesimal, which is based on the theory of differential and 

integral calculus; to get acquainted with the basic methods of solving typical problems of the 

discipline and be able to apply them in practice. 

The content of the discipline includes the following sections: real numbers, the theory 

of limits,the study of the properties of the function of one variable. Differential calculus of a 

function of one variable. Indefinite integral 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate basic knowledge of mathematical analysis 

2) competent in the selection of the efficient method to find solutions, testing how 

plausible these decisions.  

3) understand how to use the methods of mathematical analysis in the study of other 

subjects  

4) summarize, analyze information 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

 Аналитикалық геометрия. Элементарлық математика  

                Аналитическая геометрия. Элементарная математика  

Analytical geometry   Elementary mathematics  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Математикалық анализ-2, Дифференциалды теңдеулер,   

Математический анализ-2, Дифференциальные уравнения,  

Mathematical analysis-2,  Differential equations, 

 

 

Дискретті математика 

Дискретная математика 

Discrete Mathematics 

«Дискретті математика»пәні студенттерді негізгі математикалық ұғымдарды 

сипаттау үшін үстірітін тілімен таныстырады  

Пәннің оқыту мақсаттары: Студенттерді дискретті математиканың негізгі 

бөлімдерімен таныстыру. Дискретті математиканың, комбинаториканың әдістерін 

меңгеру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:Графтар теориясының, кодтау 

теориясының және рекурсивті теориясының негізгі ұғымдарымен таныстыру.Жиындар 

теориясының негізгі ұғымдарын және әдістерін, жиындарға қолданылатын амалдарды 

орындауды, комбинаториялық есептерді шешуді үйрету.  
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Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жиындар теориясының, буль функциялары теориясының, графтар 

теориясының, кодтау теориясының, алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары мен 

әдістерін білуін көрсету  

2) теориялық информатикада, жасанды интеллект теориясында, логикалық 

бағдарламалауда және т. б. құзыретті;  

3) зерттеу және қолданбалы іс-әрекетте қазіргі математикалық аппаратты түсіну 

және қолдану  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) соңғы бағандарда әртүрлі қасиеттерді тексеру, алгоритмдер бағандарын құру, 

кодтауға стандартты тәсілдерді қолдану 

 

«Дискретная математика» знакомит студентов с формальным языком для 

описания математических понятий 

Цель курса ознакомить студентов с основными разделами дискретной 

математики. Объяснить методы дискретной математики и комбинаторики.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: теория графов, теориия 

кодирования, рекурсивных функций. теория множеств, задачи комбинаторики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основных понятий и методов теории множеств, 

теории булевых функций, теории графов, теории кодирования, теории алгоритмов  

2) компетентным  в теоретической информатике, теории искусственного 

интеллекта, логическим программированием и др;  

3) понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5)проверки различных свойств на конечных графах, построения графов 

алгоритмов, применения стандартных пофсодов к кодированию 

 

«Discrete Mathematics»introduces students to formal language to describe 

mathematical concepts 

The purpose of a course to acquaint students with the main sections of discrete 

mathematics. To explain methods of discrete mathematics and combination theory. To acquaint 

with snovny concepts of the theory of counts, theories of coding, recursive functions.  

It is aware are considered: To teach to work with the basic concepts and methods of 

the theory of sets, Rasht of a problem of combination theory. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic concepts and methods of set theory, Boolean 

function theory, graph theory, coding theory, algorithm theory  

2) competent in theoretical computer science, artificial intelligence theory, logical 

programming, etc;  

3) to understand and apply modern mathematical apparatus in research and applied 

activity  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) verification of various properties on finite graphs, construction of graph algorithms, 

application of standard approaches to coding 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, Алгебранегіздері 

Школьный курс математики, Основыалгебры 

School course of mathematics , Fundamentals of Algebra 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Математикалық логика 

Математическая логика 

The mathematical logic 
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Математикалық талдау-2 

Математический анализ-2 

Mathematical analysis-2 

«Математикалық талдау 2» пәні классикалық математикалық талдаудың бір 

бөлігі. Бұл пәнде зерттелетін негізгі объекті ең алдымен функция болады 

Курстың мақсаты негізгі дифференциалдық  және интегралдық есептеуілер 

болып келетің шексіз аз шамалар талдаулары арқылы айнымалы шамаларды зерттеудің  

түсініктері мен әдістерін оқу берілген пәннің типтік есептерін шешудін негізгі 

әдістерімен танысу және оларды тәжіребеде қолдана білу. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: бір айнымалыдан тәуелді 

функциялардың интегралдық есептеуі: анықталған интеграл, меншіксіз интегралдар. көп 

айнымалы функциялардың дифференциалдық  есептеуі, қатарлар теориясы 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық талдау негіздерін білуін көрсету 

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере отырып.  

3) басқа пәндерді оқытуда математикалық талдау әдістерін қалай пайдалану 

керектігін түсіну  

4) ақпаратты жинақтау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Математический анализ 2» является одним из разделов 

классического математического анализа.  

Цель курса: изучить основные понятия и методы исследования переменных 

величин посредством анализа бесконечно малых, основу которого составляет теория 

дифференциального и интегрального исчислений; ознакомиться с основными методами 

решения типовых задач данной дисциплины и уметь применять их на практике 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: определенные 

интегралы, несобственные интегралы, дифференциальное исчисления функции многих 

переменных числовые и фуекциональные ряды.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ математического анализа 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать то, как использовать методы математического анализа в изучении 

других предметов  

4) обобщать, анализировать информацию 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline "Mathematical analysis 2" is one of the sections of the classical 

mathematical analysis. 

The purpose of the course: to study the basic concepts and methods of research of 

variables through the analysis of infinitesimal, which is based on the theory of differential and 

integral calculus; to get acquainted with the basic methods of solving typical problems of the 

discipline and be able to apply them in practice. 

The content of the discipline includes the following sections: integral calculus of 

functions of one variable: certain integrals, improper integrals. the differential calculus of the 

function of many variables  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate basic knowledge of mathematical analysis 

2) competent in choosing an effective method for finding solutions, checking how 

plausible these solutions are.  
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3) understand how to use the methods of mathematical analysis in the study of other 

subjects  

4) summarize, analyze information 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық анализ- Аналитикалық геометрия  

Математическийанализ-1 Аналитическая геометрия 

Mathematical analysis-1 Analytical geometry    

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дифференциалды теңдеулер Комплекс айнымалы  функцияларының теориясы 

Дифференциальные уравнения Теория функций комплексныхпеременных 

Differential equations  Theory of Functions of Complex Variable 

 

 

Жоғары қиындықты есептерді шешу 

Решение задач повышенной трудности 

Solving problems of increased difficulty 

«Жоғары қиындықты есептерді шешу» курста 5-6 сынып математикасы, 7-11 

алгебра, 7-11 сынып геометрия пәндері курсындағы жоғары қиындықты есептерді 

шешудің айла әдістері қарастырылады. 

Курс мақсаты Мектеп математикасынан белгілі мәліметті талдап 

қорыту(анықтамаларды, теоремеларды, дәлелдемелерін араларындағы байланыстарды 

есеп шығару әдістерін). 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Математикалық  индукция 

принципі, алгебралық теңдеулер мен теңсіздіктерге шолу, оларды шешү жолдары, 

жазықтықта геометриялық салулар, трансцендік теңдеүлер, векторлық алгебра. 

Практикада осы мәліметтерді қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) анықтаудың негізгі ұғымдарын, теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың 

жүйелерін шешу әдістері білуін көрсету  

2) математикалық әдістерді, геометрия әдістерін (түрлендірулер, векторлық, 

координаттық) қолдануда құзыретті және оларды геометриялық есептерді шешуде 

қолдану; теңдеулерді, теңсіздіктерді, есептерді шешуде стандартты емес әдістерді 

қолдану 

3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін 

түсіну, оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) алынған нәтижені жинақтау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

В курсе  «Решение задач повышенной трудности» рассматриваетприемы и 

методы решения задач повышенной сложности в курсе математики  5-6 классов; алгебры 

7-11; геометрии 7-11классов. 

Цель курса Обобщение известных сведений школьной математики 

(определений, теорем, их доказательств, связи между ними, методов решения задач), 

применение этого материала к решению практических задач. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Принцип 

математической индукции, обзор алгебраических уравнений и неравенств, способы 

решения, геометрические преобразования на плоскости,трансцендентные уравнения, 

векторная алгебра.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основныех понятий определений методы решения 

уравнений, неравенств и их систем 
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2) компетентным в использовании математических приемов, методов геометрии 

(преобразований, векторный, координатный) и применять их при решении 

геометрических задач; применять нестандартные методы при решении уравнений, 

неравенств, задач 

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать полученный результат 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline  «Solving problems of increased difficulty» examines techniques and 

methods for solving problems of high complexity in the course of mathematics of 5-6 classes; 

algebra 7-11; 7-11klassov geometry. 

The course considers receptions and methods of the solution of problems of the 

increased complexity it is aware of mathematics of 5-6 classes; algebras 7-11; geometry of 7-11 

classes.  

It is aware are considered: The principle of mathematical induction, the review of the 

algebraic equations and inequalities, ways of the decision, geometrical transformations on the 

planes, the transcendental equations, vector algebra. Synthesis of known data of school 

mathematics (definitions, theorems, their proofs, communication between them, methods of the 

solution of tasks), use of this material to the solution of practical tasks. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts definitions methods for solving 

equations, inequalities and their systems 

2) competent in the use of mathematical techniques, methods of geometry 

(transformations, vector, coordinate) and apply them in solving geometric problems; apply non-

standard methods in solving equations, inequalities, problems 

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be 

able to apply them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze the result 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Элементарлық математика  

Элементарная математика  

Elementary mathematics  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 

 Практикум по решению олимпиадных задач 

 Workshop on the Olympiad problem solving 

 

 

Оптика 

Оптика 

Optics 

Курстың мақсаты: студенттерде классикалық физиканың бірыңғай жақындау 

аясында бізді қоршаған табиғаттың бірыңғай, қалыпты, логикалық физикалық суретін 

қалыптастыру, оларды табиғатта болатын барлық негізгі оптикалық көріністермен және  

үрдістермен таныстыру. 

Пәннің мазмұны сұрақтарды қарастырады: Фотометрия.  Жарық 

интерференциясы. Интерферрометрлер. Жарық дифракциясы. Гюгенс-Френель принципі. 

Дифракциялық тор. Голография.  Дисперсия.  Стефан-Больцман заңы. Вин заңы. Планк 

формуласы.  Жарықтын жылдамдығын анықтау әдістемесі. Доплер құбылысы. т.б. 

"Оптика" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. нақты есепті шешу үшін аспаптың оптикалық сұлбасын таңдау; 
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2. өлшеулерде көру түтігін, поляризаторларды, интерферометрді, 

поляризациялық микроскопты қолдану; 

3. жарықты өлшеу; 

4. сынама шынылардың көмегімен бөлшектердің дайындалатын бетінің сапасын 

анықтау; 

5. "Оптика" бағдарламасын пайдалана отырып, компьютерде сурет сапасын 

бағалау, оптикалық жүйені есептеуді және оңтайландыруды жүргізу; 

6. оптикалық жүйелерді бір-бірімен және фотоқабылдағыштармен 

сәйкестендіру; 

 

Цель курса:  формирование у студентов единой, стройной, логически 

непротиворечивой физической картины окружающего нас мира природы в рамках 

единого подхода классической физики, ознакомление их  со всеми основными 

оптическими явлениями и процессами, происходящими в природе. 

Содержание курса включает следующие разделы: Фотометрия. Интерференция 

света. Интерференционные приборы. Дифракция света. Принцип Гюгенса-Френеля. 

Дифракционная решетка. Дифракция рентгеновских лучей. Оптическая голография. 

Разложение излучения в спектр и характеристики спектральных приборов. 

Распрастранение света в изотропных средах. Поляризация света. Свойства одноосных 

кристаллов. Дисперсия, поглащение и рассеяние света. Закон излучения Стефана – 

Больцмана и закон смещения Вина. Формула Релея-Джинса. Формула Планка. 

Фотохимические действие света. Распространение света в движущихся средах. Методы 

определения скорости света. Явление Доплера. Нелинейные эффекты в оптике. 

В результате обучения дисциплины «Оптика» обучающийся будет: 

1. производить выбор оптической схемы прибора для решения конкретной 

задачи 

2. применять в измерениях: зрительную трубу, поляризаторы, интерферометр, 

поляризационный микроскоп; 

3. измерять освещенность; 

4. определять качество изготавливаемой поверхности деталей с помощью 

пробных стекол; 

5. производить расчет и оптимизацию оптической системы с оценкой качества 

изображения на компьютере с использованием программы “Оптика”; 

6. согласовывать оптические системы друг с другом и с фотоприемниками; 

 

Course objective: formation of students a single, coherent, logically consistent 

physical picture of the natural world around us in the framework of a unified approach of 

classical physics, familiarization with all major optical phenomena and processes occurring in 

nature. 

The course content includes the following sections: Photometry. Interference of light. 

Interference devices. Diffraction of light. The Hughens-Fresnel Principle. Diffraction grating. 

X-ray diffraction. Optical holography. Decomposition of radiation into the spectrum and 

characteristics of spectral devices. Propagation of light in isotropic media. Light polarization. 

Properties of uniaxial crystals. Dispersion, absorption and scattering of light. Stefan-Boltzmann 

radiation law and Wien displacement law. Rayleigh-Jeans Formula. Planck's Formula. 

Photochemical action of light. Propagation of light in moving media. Methods for determining 

the speed of light. Doppler Phenomenon. Nonlinear effects in optics. 

As a result of the discipline "Optics" the student will: 

1. to make the choice of the optical scheme of the device for the solution of a specific 

task 

2. use in measurements: the telescope, polarizers, interferometer, polarizing 

microscope; 

3. measuring illumination; 

4. determine the quality of the manufactured surface parts using test glasses; 

5. to calculate and optimize the optical system with the assessment of image quality on 

a computer using the program " Optics”; 

6. coordinate optical systems with each other and with photodetectors; 
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Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық 

физика 

Курс физики средней школы, курс математики, механика, молекулярная физика 

The course of physics of high school mathematics course, mechanics, molecular 

physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық механика, атомдық физика. 

Квантовая мехника, атомная физика. 

Quantum mechanics, atomic physics. 

 

 

Оптикадағы есептеулер мен мысалдар  

Оптика в примерах и задачах 

Optics examples and problems  
Пәннің мақсаты: студенттерде классикалық физиканың бірыңғай жақындау 

аясында бізді қоршаған табиғаттың бірыңғай, қалыпты, логикалық физикалық суретін 

қалыптастыру, оларды табиғатта болатын барлық негізгі оптикалық көріністермен және  

үрдістермен таныстыру. Студенттерді нақты тапсырмаларды мөлшерлі шешуді үйрету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді  қосады: Оптикадан есептер шығару 

әдістемесін қолдана білу. Оптикалық голография. Изотропты ортада жарықтын таралуы. 

Жарық поляризациясы. Стефан Больцман заңы және Вин заңы. Планк формуласы. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. кәсіби міндеттерді шешу үшін оптика бойынша базалық теориялық білімді 

қолдану;  

2. практикада базалық кәсіби дағдыларды қолдану;  

3. профильді физикалық пәндерді меңгеру үшін физика саласында арнайы 

білімді қолдану. 

4."Оптика" бағдарламасын пайдалана отырып, компьютерде сурет сапасын 

бағалай отырып, оптикалық жүйені есептеуді және оңтайландыруды жүргізу”; 

5. жарықты өлшеу; 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов единой, стройной, логически 

непротиворечивой физической картины окружающего нас мира природы в рамках 

единого подхода классической физики, ознакомление их  со всеми основными 

оптическими явлениями и процессами, происходящими в природе. Научить студентов 

количественно решать конкретные задачи в рамках принятых приблежений. 

Содержание курса включает следующие разделы: Методика решения задач по 

оптике.Оптическая голография. Разложение излучения в спектр и характеристики 

спектральных приборов. Распрастранение света в изотропных средах.Поляризация света. 

Свойства одноосных кристаллов. Дисперсия, поглащение и рассеяние света. Закон 

излучения Стефана – Больцмана и закон смещения Вина. Формула Релея-Джинса. 

Формула Планка. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1. использовать базовые теоретические знания по оптике для решения 

профессиональных задач;  

2. применять на практике базовые профессиональные навыки;  

3. использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин. 

4. производить расчет и оптимизацию оптической системы с оценкой качества 

изображения на компьютере с использованием программы “Оптика”; 

5. измерять освещенность; 

 

Purpose: formation of students a single, coherent, logically consistent physical picture 

of the natural world around us in the framework of a unified approach of classical physics, 

familiarization with all major optical phenomena and processes occurring in nature. To teach 
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students to solve specific problems quantitatively within the framework of accepted 

applications. 

The course content includes the following sections: Methods of solving problems in 

optics.Optical holography. Decomposition of radiation into the spectrum and characteristics of 

spectral devices. Propagation of light in isotropic media.Light polarization. Properties of 

uniaxial crystals. Dispersion, absorption and scattering of light. Stefan-Boltzmann study law 

and Wien displacement law. Rayleigh-Jeans Formula. Planck's Formula. 

As a result of the discipline the student will: 

1. use the basic theoretical knowledge of optics to solve professional problems;  

2. apply basic professional skills in practice;  

3. use specialized knowledge in the field of physics for the development of specialized 

physical disciplines. 

4. to calculate and optimize the optical system with the assessment of image quality on 

a computer using the program " Optics”; 

5. measuring illumination; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық 

физика 

Курс физики средней школы, курс математики, механика, молекулярная физика 

The course of physics of high school mathematics course, mechanics, molecular 

physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық механика, атомдық физика. 

Квантовая мехника, атомная физика. 

Quantum mechanics, atomic physics. 

 

 

Дифференциалдық теңдеулер  

Дифференциальные уравнения  

Differential equations  

«Дифференциалдық теңдеулер » пәні  дербес туындылы дифференциалды 

теңдеулерді және бастапқы мәліметтер бойынша дифференциалды теңдеулер құра білу 

ешу әдістермен таныстырады 

Курстың мақсаты дифференциалды теңдеулер құру  және шешу 

практикалықдағдыларын дамыту  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады  жоғарғы ретті дифференциалды 

теңдеулері, Коши есебің, қарапайым дифференциалды теңдеулер жүйесі, дербес 

туындылы дифференциалды теңдеулері 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) дифференциалдық теңдеуді анықтау және оны шешу, Коши есебін қою және 

осы есептің өмір сүру жағдайы мен жалғыздығын, шешімнің геометриялық түсіндірілуін, 

ерекше шешім ұғымын, дифференциалдық теңдеулер жүйесі түсінігін және оны шешудің 

орнықтылық шарттарын білу. 

2) дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті  

3) бастапқы мәліметтер бойынша дифференциалдық теңдеуді қалай құрайтынын 

түсіну  

4) ақпаратты жалпылау, талдау, зерттеудің математикалық аппаратын пайдалану 

және оны әртүрлі қолданбалы есептерді шешу үшін қолдану 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения»  знакомит с методами решения 

уравнений частных производных и составления дифференциального уравнения по 

исходным данным 
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Цель курса  выработать практические навыки решения и составления 

дифференциальных уравнении; изучить приложение уравнений к различным областям 

физики и техники. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: дифференциальные 

уравнения высших порядков, Задачу Коши, системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений, уравнения с частными производными. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  определения дифференциального уравнения и его 

решения, постановку задачи Коши и условия существования и единственности решения 

этой задачи, геометрическую интерпретацию решения, понятие особого решения, 

понятие системы дифференциальных уравнений и условия устойчивости ее решения 

2) компетентным в выборе эффективного метода для решения 

дифференциальных уравнений  

3) понимать то, как составить дифференциальное уравнение по исходным 

данным  

4) обобщать, анализировать информацию, пользоваться  математическим 

аппаратом исследования, и применять его для решения различных прикладных задач 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline "Differential equations " introduces  with method for solving partial 

differential equations and drawing up a differential equation from the initial data 

The purpose of the course to develop practical skills and preparation of solutions of 

differential equations; to examine the application of equations to different areas of physics and 

engineering  

It is aware are considered: the differential equations of the highest orders, Cauchy's 

Task, systems of the ordinary differential equations, the equations with private derivatives  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the definition of differential equation and its solutions 

the formulation of the Cauchy problem and the conditions of existence and uniqueness of the 

solution to this problem, geometric interpretation of the decision, the concept of special 

solutions, the concept of a system of differential equations and conditions of stability of its 

solution 

2) competent in choosing an effective method for solving differential equations  

3) understand how to make a differential equation from the original data  

4) generalize, analyze information, use the mathematical apparatus of research, and 

apply it to solve various applied problems 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Аналитикалық геометрия. Математикалық талдау 

Аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Analytical geometry. Mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Математикалық физика теңдеулері 

Уравнения математической физики 

The equations of mathematical physics 

 

 

Математика тарихы мен методологиясы 

История и методология математики 

History and methodology of mathematics 

«Математика тарихы мен методологиясы» пәні жекелеген математикалық 

теориялар мен пәндердін тарихи жолын анықтайды.   
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Оқытудың мақсаты:Математика тарихы және алғашқы математикалық 

ұғымдардың қалыптасуы туралы біліктілікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Математика ғылымының 

қалыптасуы. Математикалық теориялардың пайда болуы. Элементар математиканың 

дамуы. Грекиядағы математиканың дамуы XVII, XVIII, XIX ғасырлардағы 

математиканың дамуы.ХХ ғасырдағы математиканың дамуының өзіндік ерекшеліктері. 

Ресей математикасының дамуы. Қазақстан математикасының даму тарихынан. Сабақта 

және сыныптан тыс жұмыстардағы математика тарихы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) математика тарихы мен әдіснамасын білуін көрсету 

 2) курстың типтік есептерін шешуде құзыретті; өз бетінше әдебиетпен жұмыс 

істеуді үйренеді. 

3) математикаға оқытудың ең тиімді әдістерін, құралдарын және түрлерін қалай 

қолдану керектігін түсіну;  

4) оқушылардың коммуникациясы мен оқу іс-әрекетінің нәтижелерін талдау, 

оларды игеру үшін әдістемелік материалдарды дайындау. 

5)алынған білімді жүйелеу 

 

Дисциплина «История и методология математики» анализирует исторический 

путь отдельных математических дисциплин и теорий. 

 Целью изучения является формирование компетенции по предмету истории 

математики.        

 Содержание дисциплины включает следующие разделы:Формирование 

начальных математических представлений. Пути формирование математической науки. 

Развитие элементарной математики. Созданиематематики в Греции. Математика XVII, 

XVIII, XIX веков. История развития математики в России и в Казахстане. История 

математики на уроках и на внеклассных мероприятиях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание истории и методологии математики 

2) компетентным в решения типовых задач курса;  научиться самостоятельно 

работать с литературой. 

3) понимать  как применть наиболее эффективные методы, средства и формы 

обучения математике;  

4) анализировать результаты коммуникации и учебной деятельности учащихся, 

отбирать источники и подготавливать методические материалы для их освоения. 

5)систематизировать полученные знания 

 

The discipline of"History and methodology of mathematics"analyzes thehistorical 

pathof certainmathematical disciplinesand theories. 

The purpose of trainingis to createcompetencein the subjectof historyof mathematics. 

It is aware are considered:  Ways offormationof mathematical science. The 

developmentof elementary mathematics. Mathematics of XVII, XVIII, 

XIXcenturies.Mathematics inRussiaand Kazakhstan.The history of mathematicsin the 

classroomandextracurricular activities. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the history and methodology of mathematics 

2) competent in solving typical problems of the course; learn to work independently 

with literature. 

3) understand how to apply the most effective methods, tools and forms of teaching 

mathematics;  

4) analyze the results of communication and educational activities of students, select 

sources and prepare teaching materials for their development. 

5)systematize the acquired knowledge 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания математики 

 Methods of TeachingMathematics 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Алгебра және сандар теориясы 

Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of numbers 

«Алгебра және сандар теориясы» пәні студенттерді негізгі математикалық 

нысандардың қасиеттерін  зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырады  

Курстың мақсаты Бір қасиеттерге ие нақты объектілер жүйесіне негізделген 

абстрактілі объектілер жүйесін зерттеу, оларға қолданылатын амалдарды және осы 

амалдардың қасиеттерін білу..  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады :комплекс санның алгебралық 

және тригонометриялық формасына амалдар қолдана білу, кері матрица табу, 

матрицалық теңдеулер шешу, анықтауыштарды есептей білу, Крамер, Гаусс, Лаплас т.с.с. 

әдістерді қолданып сызықтық теңдеулер жүйесін шешу, сызықтық кеңістік, ішкі 

кеңістіктердің базисі мен өлшемділіктерін табусандардың ең үлкен ортақ бөлгіші мен ең 

кіші ортақ еселігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) алгебра анықтамаларының негізгі ұғымдарын және сандар теориясын білу 

2) оқу бағдарламасында қамтылған математикалық тәсілдерді қолдануда 

құзыретті және нақты жағдайға сәйкес шешім әдісін таңдай алады.  

3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін 

түсіну, оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) ақпаратты жалпылау, талдау Алгебра және сандар теориясының ЖОО-да 

оқытылатын басқа математикалық пәндермен байланысын көруДисциплина «Алгебра и 

теория чисел» знакомит студентов с аналитическими методами изучения основных 

математических объектов 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға  

 

Цель курса дать основные понятия дисциплины. Научить применению в других 

областях математики, в математических исследованиях.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: алгебраическая и 

трионометрическая формакомплексного числа, матрицы. Системы  линейных уравнений , 

методы Крамера , Гаусса, Лапласа.  понятий линейное пространство, базис и размерность  

подпространства,Нахождение НОК и НОД чисел 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основныех понятий определений алгебры и теории 

чисел 

2) компетентным в использовании математических приемов, содержащихся в 

учебной программе, и способен выбрать метод решения, соответствующий конкретной 

ситуации.  

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию видеть связь алгебры и теории чисел с 

другими математическими дисциплинами, изучаемыми в вузе  

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline «Algebra and theory of numbers»introduces students to the basic analytical 

methods of studying mathematical objects 
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The purpose of a course to give the basic concepts of discipline. To teach to work with 

an algebraic and trionometrichesky form of complex number, to find the return matrix.  

It is aware are considered: To solve systems of the linear equations by means of 

Kramer, Gauss, Laplace's methods. To teach application of concepts linear space, basis and 

dimension of a subspace in other areas of mathematics, in mathematical researches.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic concepts, definitions of algebra and number 

theory 

2) competent in the use of mathematical techniques contained in the curriculum, and is 

able to choose a method of solution appropriate to the specific situation.  

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be 

able to apply them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze information to see the relationship of algebra and number 

theory with other mathematical disciplines studied at the University 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика  

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дискретті математика Математикалық логика 

Дискретная математика Математическая логика 

Discrete Mathematics Mathematical Logics 

 

 

Сызықты алгебра  

Линейная алгебра  

Linear algebra  

 «Сызықты алгебра» пәні студенттерді негізгі математикалық нысандардың 

қасиеттерін  зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырады 

Курстың мақсаты пәннің негізгі ұғымдары мен білім-біліктерін беру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады :комплекс санның алгебралық 

және тригонометриялық формасына амалдар қолдана білу, кері матрица табу, 

матрицалық теңдеулер шешу, анықтауыштарды есептей білу, Крамер, Гаусс, Лаплас т.с.с. 

әдістерді қолданып сызықтық теңдеулер жүйесін шешу, сызықтық кеңістік, ішкі 

кеңістіктердің базисі мен өлшемділіктерін табу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) пәннің негізгі ұғымдарын білуін, пәннің қазіргі жай-күйімен, шешу 

әдістерімен танысуын көрсететін болады; 

2) теориялық білімді практикалық мақсаттарда қолдануға құзыретті, есептеу 

және дәлелдеуге арналғанесептерді шешу 

 3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін 

түсіну, оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) ақпаратты жалпылау, талдау Алгебра мен ЖОО-да оқылатын басқа 

математикалық пәндермен байланысын көру 

5)алынған білімді жүйелеу 

 

Дисциплина «Линейная алгебра» знакомит студентов с аналитическими 

методами изучения основных математических объектов  

Цель курса дать основные понятия дисциплины. Научить применению в других 

областях математики, в математических исследованиях.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: алгебраическая и 

трионометрическая формакомплексного числа, матрицы. Системы  линейных уравнений , 

методы Крамера , Гаусса, Лапласа.  понятий линейное пространство, базис и размерность  

подпространства 



 

35 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание фундаментальныех понятий дисциплины, знакомство 

с современным состоянием дисциплины, методами решения. 

2) компетентным в использовании теоретических знаний в практических целях, 

решать задачи на вычисления и доказательство 

 3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию видеть связь алгебры с другими 

математическими дисциплинами, изучаемыми в вузе  

5)систематизировать полученные знания 

 

Discipline «Linear algebra» introduces students to the basic analytical methods of 

studying mathematical objects 

The purpose of a course to give the basic concepts of discipline. To teach to work with 

an algebraic and trionometrichesky form of complex number, to find the return matrix.  

It is aware are considered: To solve systems of the linear equations by means of 

Kramer, Gauss, Laplace's methods. To teach application of concepts linear space, basis and 

dimension of a subspace in other areas of mathematics, in mathematical researches.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of fundamental concepts of discipline, familiarity with the 

current state of discipline, methods of solution. 

2) competent in the use of theoretical knowledge for practical purposes, solve 

problems on the calculation and proof 

 3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be 

able to apply them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze information to see the relationship of algebra with other 

mathematical disciplines studied at the University  

5)systematize the acquired knowledge 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика  

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дискретті математика Математикалық логика 

Дискретная математика Математическая логика 

Discrete Mathematics Mathematical Logics 

 

 

Электр және магнетизм 

Электричество и магнетизм 

Electricity and magnetism   

 Пәннің мақсаты: студенттерде қазіргі жаратылыстану – ғылыми дүниетанымды 

түсіндірумен қатар, физиканың "электр және магнетизм" бөлімінің негізгі заңдарын, 

түсініктері мен әдістерін таныстырумен байланысты құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кулон заңы. Вакуумдағы 

электр өріс, кернеулігі. Электр өрістерінің суперпозиция принципі. Гаусс теоремасы және 

электр өрісін есептеу үшін оны қолдану: шексіз біркелкі зарядталған жазықтықта, екі 

қарсы зарядталған шексіз жазықта өтеді, шексіз зарядталған жіп. Электростатикалық 

өрістің жұмыс күші. электростатикалық өрістің айналымы.  Электр өрісі әлеуетін қосылу. 

Потенциалдар суперпозиция принципі. Электр диполь. диполь өріс. Сыртқы диполь. 

Конденсаторлар. магнит өрісінің индукция. магнит өрісінің сызықтары. Био –Савар 

Лаплас заңы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. нақты физикалық мәселелерді шешу үшін теориялық материалда алған 

білімдерін қолдану;  

2. эксперименттерді білікті жоспарлау және жүргізу, сондай-ақ алынған 

деректерді өңдеу. 
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3. кәсіби міндеттерді шешу үшін электр және магнетизм бойынша базалық 

теориялық білімді қолдану;  

4. практикада базалық кәсіби дағдыларды қолдану; бейіндік физикалық пәндерді 

меңгеру үшін физика саласындағы мамандандырылған білімді қолдану. 

5. электромагниттік және магнитоэлектрлік аспаптар мен құрылғылардың 

техникалық сипаттамаларын талдау; 

6. тұрмыстық электрмагниттік және магнитэлектрлік құрылғылардың ақаулы 

элементтері мен тораптарын анықтау; 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных с 

пониманием современного естественно – научного мировоззрения, ознакомлением 

основных законов, понятий и методов разделов физики: «Электричество и магнетизм». 

Содержание курса включает следующие разделы: Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля в вакууме. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема 

Гаусса, ее применение для расчета напряженности электрического поля: бесконечной 

равномерно заряженной плоскости, двух разноименно заряженных бесконечных 

плоскостей, бесконечной заряженной нити, заряженной сферы, равномерно заряженного 

шара. Работа сил электростатического поля. Циркуляция электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Связь напряженности электрического поля с 

потенциалом. Принцип суперпозиции для потенциалов.Электрический диполь. Поле 

диполя. Диполь во внешних. Конденсаторы. Индукция магнитного поля. Силовые линии 

магнитного поля. Закон Био –Савара Лапласа. 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1. применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;  

2. квалифицированно планировать и проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные. 

3. использовать базовые теоретические знания по электричеству и магнетизму  

для решения профессиональных задач;  

4. применять на практике базовые профессиональные навыки, использовать 

специализированные знания в области физики для освоения профильных физических 

дисциплин. 

5. анализировать технические характеристики электромагнитных и 

магнитоэлектрических приборов и устройств; 

6. выявлять неисправные элементы и узлы бытовых электромагнитных и 

магнитоэлектрических устройств; 

 

The purpose of discipline: the formation of students ' competencies related to the 

understanding of the modern natural science worldview, familiarization with the basic laws, 

concepts and methods of physics: "Electricity and magnetism". 

The course content includes the following sections: 

Coulomb's law. The intensity of the electric field in a vacuum. The principle of 

superposition of electric fields. Gauss theorem, its application to calculate the electric field 

strength: an infinite uniformly charged plane, two oppositely charged infinite planes, an infinite 

charged filament, a charged sphere, a uniformly charged ball. The work of the electrostatic field 

forces. Circulation of electrostatic field. Potential and potential difference. Connection of 

electric field strength with potential. The superposition principle for potentials.Electric dipole. 

Dipole field. Dipole in the outer. Capacitors. Magnetic field induction. Magnetic field lines. The 

Law Of Bio –Savar-Laplace. 

As a result of the discipline the student will: 

1. apply the knowledge of theoretical material to solve specific physical problems;  

2. competently plan and conduct experiments, as well as process the data. 

3. use basic theoretical knowledge of electricity and magnetism to solve professional 

problems;  

4. apply in practice basic professional skills; use specialized knowledge in the field of 

physics for the development of specialized physical disciplines. 
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5. analyze the technical characteristics of electromagnetic and magnetoelectric devices 

and devices; 

6. identify faulty elements and components of household electromagnetic and 

magnetoelectric devices; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 
Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық 

физика 

Курс физики средней школы, курс математики, механика, молекулярная физика 

The course of physics of high school mathematics course, mechanics, molecular 

physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Электродинамика және АСТ 

Электродинамика и СТО 

Electrodynamics and STO 

 

Электрониканың физикалық негіздері 

Физические основы электроники 

Physical bases of electronics 

Пәннің мақсаты: физикалық экспериментте электронды зерттеу әдісін практикалық 

қызметте қолдану туралы білім жүйесін қалыптастыру. Эксперименттік мәліметтерді 

жинақтау мен өңдеуді үйрету мен арнайы электронды оқулықтармен жұмыс істеуге баулу.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Қатты денелердің жалпы 

қасиеттері. Кристалдардың геометрия  элементтері. Кристалдардағы мін. Қатты 

денелерде Банд теориясы. Ферми беті. Жартылай физикалық қасиеттер. Жартылай 

өткізгіштік. Қатты денелердің электр өткізгіштігі. Байланыс құбылыс. Қатты денелердің 

магниттік қасиеттері. Диэлектриктердің физикалық қасиеттері. Диэлектрлік шығындар. 

Диэлектрлік ақаулық. Белсенді диэлектриктер. Сегнетоэлектриктік материалдардың 

физикалық әсерлері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. радиотехникалық материалдардың физикалық қасиеттерінің кейбір есептерін 

жүргізу; 

2.  радиотехникалық материалдарды таңдауды жоспарлау. 

3. Вакуумдық және плазмалық электроника құралдары мен құрылғыларының 

сипаттамалары мен параметрлерін есептеу үшін қазіргі заманғы математикалық әдістерді 

қолдану;  

4.қатты жанатын электрониканың аспаптары мен құрылғыларының сипаттамалары 

мен параметрлерін есептеу үшін қазіргі заманғы математикалық әдістерді қолдану; 

 5. микротолқынды және оптикалық электроника құралдары мен құрылғыларының 

сипаттамалары мен параметрлерін есептеу үшін қазіргі заманғы математикалық әдістерді 

талдау. 

6.электрондық аспаптарды жобалау, сынау және өндіру кезінде эксперимент 

теориясын және техникасын қолдану. 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, позволяющих применять в 

практической деятельности электронные методы исследований в физическом 

эксперименте; автоматизация получения, накопления и умения работать со специальной 

литературой по электронике. 

Содержание курса включает следующие разделы: Общие свойства твердых тел. 

Некоторые элементы геометрии кристаллов. Несовершенства в кристаллах. Зонная 

теория твердого тела. Поверхность Ферми. Физические свойства полупроводников. 

Проводимость полупроводников. Электропроводность твердых тел. Контактные явления. 

Электронно-дырочный переход. Поверхностные состояния. Магнитные свойства твердых 

тел.  Физические свойства диэлектриков. Диэлектрические потери. Пробой диэлектриков. 

Активные диэлектрики. Физические эффекты в сегнетоэлектрических материалах 

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

1. проводить некоторые расчеты физических свойств радиотехнических 

материалов; 
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2.  планировать выбор радиотехнических материалов. 

3. применять современные математические методы для расчета характеристик и 

параметров приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники;  

4.использовать современные математические методы для расчета характеристик 

и параметров приборов и устройств твердотельной электроники; 

 5. анализировать современные математические методы для расчета 

характеристик и параметров приборов и устройств микроволновой и оптической 

электроники. 

6.применять теорию и технику эксперимента при проектировании, испытаниях и 

производстве электронных приборов. 

 

The purpose of discipline: the formation of a system of knowledge that allows to apply 

in practice electronic research methods in physical experiment; automation of obtaining, 

accumulation and ability to work with special literature on electronics. 

The course content includes the following sections: General properties of solids. Some 

elements of crystal geometry. Imperfections in crystals. Band theory of solids. Fermi surface. 

Physical properties of semiconductors. Conductivity of semiconductors. Electrical conductivity 

of solids. Contact phenomena. Electron-hole transition. surface States. Magnetic properties of 

solids. Physical properties of dielectrics. Dielectric losses. Breakdown of dielectrics. Active 

dielectrics. Physical effects in ferroelectric materials 

As a result of the study the student must: 

1. to carry out some calculations of physical properties of radio engineering materials; 

2.  plan the selection of radio engineering materials. 

3. apply modern mathematical methods to calculate the characteristics and parameters 

of devices and devices of vacuum and plasma electronics;  

4.use modern mathematical methods to calculate the characteristics and parameters of 

devices and solid state electronics; 

 5. analyze modern mathematical methods for calculating the characteristics and 

parameters of devices and devices of microwave and optical electronics. 

6.apply the theory and technique of experiment in the design, testing and production 

of electronic devices. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Математика, мектеп курсындағы физика. 

Математика, школьный курс физики. 

Mathematics, school physics course. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

 

 

Астрономия 

Астрономия 

Astronomy 

Астрономия - көне жаратылыстану ғылымдарының бірі - ХХІ ғасырдағы дамып 

келеді. 

Мақсаты: «Астрономия» пәні мазмұны мен мектепте оқыту ерекшеліктері 

саласындағы студенттердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру және дамыту. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: геоцентрикалық және 

гелиоцентрикалық жүйе, Күн жүйесінің Галактика және әлем орналасуы, қозғалысы, 

құрылымы, шығу тегі, дамуы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) негізгі ұғымдарды білу, физикалық шамалардың мағынасын көрсету: парсек, 

жарық жылы, астрономиялық бірлік, жұлдызды шама - күннің, Күн атмосферасының 

негізгі сипаттамалары мен құрылысы; 

2) осы елді мекен үшін тәуліктің кез келген күні мен уақытында Күннің, Айдың 

және жұлдыздардың орналасуын анықтау үшін компьютерлік қосымшаларды, 
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астрономияны тану әдістерін, аспан денелерінің арақашықтығы мен сызықтық 

өлшемдерін анықтау әдістерін, түрлі массадағы жұлдыздардың эволюциясының мүмкін 

жолдарын; пайдалануда құзыретті; 

3) аспан денелері мен жүйелерінің физикалық табиғаты, әлемнің құрылысы мен 

эволюциясы, әлемнің кеңістіктік және уақыттық масштабтары, ғылым мен техниканың 

дамуын айқындайтын аса маңызды астрономиялық жаңалықтар туралы негізгі 

теориялардың тұжырымдары мен дәлелдемелерін түсіну; 

4) ғарыштық аппараттардың және спектрлік талдаудың көмегімен алынған 

ақпаратты жалпылау, талдау; 

5) күнтізбелердің айырмашылықтарын, күн және ай тұтылуының пайда болу 

шарттарын, ай фазаларын, Жарық қозғалысының тәуліктік қозғалысын, құймалар мен 

төгінділердің пайда болу себептерін; оптикалық телескоптың әрекет ету принципін, "түс-

жарықтық" диаграммасын пайдалана отырып жұлдыздардың физика-химиялық 

сипаттамаларының өзара байланысын, жұлдыздардың тепе-теңдігін, жұлдыздардың 

энергия көзін және химиялық элементтердің пайда болуын анықтайтын физикалық 

себептерді, Доплердің әсерінің көмегімен Қызыл ығысуын сипаттау және түсіндіру. 

 

Астрономия - одна из древнейших естественных наук - относится к областям 

человеческих знаний, получившим динамичное развитие в XXI веке. 

Цель:  совершенствование и формирование профессиональных  компетенций 

студентов в области содержания и особенностей  преподавания предмета «Астрономия» в 

школе. 

Содержание курса включает следующие разделы: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, расположение, движение, структуру, происхождение и 

развитие Солнечной системы, Галактики, Вселенной 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных понятий, смысл физических величин: 

парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина- основные 

характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

2) компетентным в использовании компьютерных приложений для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; методов познания астрономии, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

3)понимать формулировки и доказательства основных теорий о физической 

природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

4) обобщать, анализировать информацию полученную с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

5) описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

 

Astronomy - one of the oldest natural sciences - belongs to the fields of human 

knowledge, which received dynamic development in the 21st century. 

Aim: improvement and formation of professional competencies of students in the field 

of content and features of teaching the subject "Astronomy" in school. 

The course content includes the following sections: geocentric and heliocentric 

system, location, movement, structure, origin and development of the Solar system, Galaxy, 

Universe 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic concepts, the meaning of physical quantities: 

parsec, light year, astronomical unit, magnitude - the main characteristics and structure of the 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Sun, the solar atmosphere; 

2) competent in the use of computer applications to determine the position of the Sun, 

moon and stars at any date and time of day for a given locality; methods of knowledge of 

astronomy, the basic elements and properties of the planets of the Solar system, methods for 

determining the distances and linear dimensions of celestial bodies, possible ways of evolution 

of stars; 

3) understand the formulations and proofs of the basic theories about the physical 

nature of celestial bodies and systems, the structure and evolution of the Universe, the spatial 

and temporal scales of the Universe, the most important astronomical discoveries that 

determined the development of science and technology; 

4) generalize, analyze the information obtained by spacecraft and spectral analysis, the 

influence of solar activity on the Earth; 

5) describe and explain the differences in the calendars, the conditions of occurrence 

of solar and lunar eclipses, phases of the moon, the daily motion of the stars, the causes of the 

tides; the principle of operation of the telescope, the correlation between the physicochemical 

characteristics of stars using the diagram "color-luminosity", the physical causes that determine 

the equilibrium of stars, the energy source of stars and the origin of chemical elements, the red 

shift using the Doppler effect. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

 Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық 

физика 

Курс физики средней школы, курс математики, механика, молекулярная физика 

The course of physics of school, mathematics course, mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания физики 

Methods of teaching physics 

 

 

Наноқұрылымдар физикасы 

Физика наноструктур 

Physics of Nanostructures 

Пәннің мақсаты: төмен өлшемді құрылымдарды, оның ішінде көміртекті 

құрылымдарды алу заңдылықтары, алу тәсілдері және олардың қасиеттері зерттеу 

әдістері туралы теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, сондай-ақ оларды 

қолдану.  

Пәннің мазмұны: Наножүйелерді анықтау. Наноөлшемді бөлшектер: Металл, 

молекулалық кластерлер, фуллерендер, нанотүбектер. Материал көлемінде 

наноқұрылымдар. Физикалық өлшемді әсерлер. Симметрияны түрлендіру. 

Симметрияның нүктелік топтары. Электрондардың дифракциясы (баяу электрондардың 

дифракциясы, шағылысқан жылдам электрондардың дифракциясы). Сканерлейтін зонды 

микроскопия (сканерлейтін туннельді микроскопия, атомдық-күштік және магниттік-

күштік микроскопия). Электрондық спектроскопия (рентгендік фотоэлектрондық 

спектроскопия, ультракүлгін электрондық спектроскопия). 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. наноматериалдардың физикалық қасиеттерін модельдеу үшін компьютерлік 

техниканы қолдану. 

2. ғылыми-зерттеу қызметінде физиканың жаңа жетістіктерін талдау.  

3. берілген қасиеттері бар жаңа материалдарды жасау мақсатында физикалық 

процестер мен құбылыстар туралы ақпараттық деректер банкін пайдалану. 

4. наноматериалдарды нақты практикалық қолдану үшін физикалық 

параметрлердің оңтайлы жиынтығын таңдау. 

5. нақты физикалық мәселелерді шешу үшін теориялық материалда алған 

білімдерін қолдану;  
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Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о 

закономерностях получения низкоразмерных структур, в том числе углеродных, о 

способах получения и их свойствах, о методах исследования, а также их применение. 

Содержание дисциплины: Определение наносистем. Наноразмерные частицы: 

металлические, молекулярные кластеры, фуллерены, нанотрубки. Наноструктуры в 

объеме материала. Физические размерные эффекты. Преобразование симметрии. 

Точечные группы симметрии. Дифракция электронов (дифракция медленных электронов, 

дифракция отраженных быстрых электронов). Сканирующая зондовая микроскопия 

(сканирующая туннельная микроскопия, атомно-силовая и магнитно-силовая 

микроскопия). Электронная спектроскопия (рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия, ультрафиолетовая электронная спектроскопия).  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. применять компьютерную технику для моделирования физических свойств 

наноматериалов. 

2. анализировать новейшие достижения в физики в научно-исследовательской 

деятельности.  

3. использовать информационный банк данных о физических процессах и 

явлениях с целью создания новых материалов с заданными свойствами. 

4. выбирать оптимальные наборы физических параметров для конкретных 

практических применений наноматериалов. 

5.применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;  

 

The purpose of discipline: the formation of theoretical and practical knowledge about 

the laws of obtaining low-dimensional structures, including carbon, methods of obtaining and 

their properties, research methods, as well as their application. 

Content of the discipline: definition of nanosystems. Nanoscale particles: metal, 

molecular clusters, fullerenes, nanotubes. Nanostructures in the bulk material. Physical 

dimensional effects. Symmetry transformation. Point symmetry groups. Electron diffraction 

(diffraction of slow electrons, diffraction of reflected fast electrons). Scanning probe 

microscopy (scanning tunneling microscopy, atomic force and magnetic force microscopy). 

Electron spectroscopy (x-ray photoelectron spectroscopy, ultraviolet electron spectroscopy).  

As a result of studying the course the student will: 

1. apply computer technology to simulate the physical properties of nanomaterials. 

2. use the latest achievements in physics in research activities.  

3. use the information Bank of data on physical processes and phenomena in order to 

create new materials with desired properties. 

4. to choose optimal sets of physical parameters for specific practical applications of 

nanomaterials. 

5. apply the knowledge of theoretical material to solve specific physical problems;  

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Жалпы физика курсы,  

Общий курс физики 

General Physics course 

Постреквизиттер/Постреквезиты/ Postrekvizity  

Кванттық физика, Кванттық механика 

Квантовая физика, Квантовая механика 

Quantum physics, Quantum mechanics 

 

 

Физикалық есептерді шығарудың әдістемелік негіздері 

Методические основы решения физических задач 

Methodological bases for the solution of physical problems 

Курстың мақсаты: Мектептегі физика курсы бойынша болашақ мұғалімдер-

студенттердің білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру және тұрақты бақылау.    

Физикалық есептерді стандартты және стандартты емес тәсілдермен шешуге үйрету.  
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Оқушыларды тапсырмаларды шеше білуге үйрету жолдары туралы әдістемелік 

түсініктерді қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: физикалық ақпаратты ұсыну 

әдістері. Физикалық есептерді шешуде математика және физика саласындағы білімді 

қолдану. Физикалық есептерді шешуде қолданылатын математикалық аппараттың негізгі 

элементтері. Математикалық әдістерге сүйеніп физикалық есептерді шешу практикумы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. физика бойынша есептерді шешуге бағытталған білім беру процесін жобалау;  

2. сипаты мен мазмұны бойынша физикалық есептерді талдау; 

3. мектеп физикасының барлық бөлімдері бойынша әртүрлі күрделілік 

деңгейлерінің есептік, графикалық, сапалық және эксперименттік есептерін шешу; 

4. физика бойынша есептердің дұрыс шешілуін бағалау; 

5.оқытудың жеке, пәндік нәтижелеріне жету үшін физика курсының теориялық 

білімін қолдану; 

6. алынған жауапты талдау; 

 

Цель курса: Формирование и постоянный контроль сформированности знаний, 

умений и навыков  студентов - будущих учителей по школьному курсу физики. Обучение 

решению физических задач стандартными и нестандартными способами. Формирование 

методических представлений о путях обучения школьников умению решать задачи. 

Содержание курса включает следующие разделы: Методы представления 

физической информации. Применение знаний из области математики и физики в 

решении физических задач. Основные элементы математического аппарата, 

используемые в решении физических задач. Практикум решения физических задач с 

опорой на математические методы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. проектировать образовательный процесс, направленный на обучение 

решению задач по физике;  

2. анализировать физические задачи по характеру и содержанию; 

3. решать расчетные, графические, качественные и экспериментальные задачи 

различных уровней сложности по всем разделам школьного курса физики; 

4. оценивать правильность решения задач по физике; 

5.применять теоретические знания курса физики для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

6. анализировать полученный ответ; 

 

Purpose: Formation and constant control of the formation of knowledge and skills of 

students-future teachers of the school course of physics.    Learning to solve physical problems 

in standard and non-standard ways.  Formation of methodological ideas about the ways of 

teaching students the ability to solve problems. 

The content of the course includes the following sections: Methods of presentation of 

physical information. Application of knowledge from the field of mathematics and physics in 

solving physical problems. The main elements of the mathematical apparatus used in solving 

physical problems. Practical solutions of physical problems based on mathematical methods. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to design the educational process aimed at teaching solving problems in physics;  

2. analyze physical tasks by nature and content; 

3. solve computational, graphic, qualitative and experimental problems of different 

levels of complexity in all sections of the school physics course; 

4. evaluate the correctness of solving problems in physics; 

5.apply theoretical knowledge of physics course to achieve personal, metasubject and 

subject learning outcomes; 

6. to analyze the response; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, жоғары математика курсы, механика, 

молекулалық  физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика. 
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Курс физики средней школы, курс высшей математики, механика, молекулярная 

физика, электричество и магнетизм, оптика, атомная и ядерная физика 

Сourse of physics of high school, a course of higher mathematics, mechanics, 

molecular physics, electricity and magnetism, optics, atomic and nuclear physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қиындығы жоғары  есептерді шешу, физиканы оқыту әдістемесі 

Решение задач повышенной сложности, методика преподавания физики 

Meeting the challenges of increased complexity, methods of teaching physics 

 

 

Кванттық механика 

Квантовая механика 

Quantum mechanics 

Пәннің мақсаты: кванттық механика саласындағы қазіргі теориялық түсініктерді 

пайдаланумен байланысты студенттерде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Кванттық 

жүйелердің қасиеттерін сипаттайтын негізгі параметрлердің сандық бағалауын алу 

дағдыларын меңгеру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: микробөлшектердің дифракциясы. 

Толқындық функция. Гейзенбергтің белгісіздік принципі. Де Бройль толқыны. Орташа 

мәндер және квант-механикалық операторлар. Сызықтық операторлар, олардың меншікті 

функциялары және меншікті сандар. Шредингер Теңдеуі. Гамильтониан. Физикалық 

шамаларды өлшеу нәтижелерінің ықтималдығын үлестіру. Операторларды уақыт 

бойынша саралау. Эренфест Теоремалары. Туннель әсері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. келесі пәндердің оқу материалын меңгеру кезінде алған білімдерін пайдалану;  

2. алынған нәтижелердің дұрыстығын бағалау; 

3. эксперимент нәтижелерін өңдеу;  

4. физикалық есептерді шешуде кванттық механиканың негізгі заңдарын дұрыс 

қолдану; 

5. қарапайым квант-механикалық жүйелер үшін Шредингер теңдеуін шешу; 

6. нақты физикалық мәселелерді шешу үшін теориялық материалды алған 

білімдерін қолдану; 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием современных теоретических представлений в области 

квантовой механики. Приобретение навыков получения количественных оценок 

основных параметров, характеризующих свойства квантовых систем. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Дифракция 

микрочастиц. Волновая функция. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волна де 

Бройля. Средние значения и квантовомеханические операторы. Линейные операторы, их 

собственные функции и собственные числа. Уравнение Шредингера. Гамильтониан. 

Распределения вероятностей результатов измерений физических величин. 

Дифференцирование операторов по времени. Теоремы Эренфеста. Туннельный эффект. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1. использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин;  

2. оценивать достоверность результатов, полученных экспериментально; 

3. обрабатывать результаты экспериментов;  

4. правильно применять основные законы квантовой механики при решении 

физических задач; 

5. решать уравнение Шредингера для простейших квантовомеханических 

систем; 

6. применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;   

 

The purpose of discipline: the formation of students ' professional competencies 

associated with the use of modern theoretical concepts in the field of quantum mechanics. 
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Acquisition of skills for obtaining quantitative estimates of the main parameters characterizing 

the properties of quantum systems. 

The course content includes the following sections: Diffraction of microparticles. 

Wave function. Heisenberg uncertainty principle. De Broglie wave. Mean values and quantum 

mechanical operators. Linear operators, their eigenfunctions, and eigenvalues. Schrodinger 

equation. Hamiltonian. Probability distributions of measurements of physical quantities. 

Differentiation of operators by time. The Theorem Of Ehrenfest. Tunnel effect. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. use this knowledge in the development of educational material subsequent 

disciplines;  

2. to evaluate the reliability of the results obtained experimentally; 

3. to process the results of experiments;  

4. correctly apply the basic laws of quantum mechanics in solving physical problems; 

5. solve the schrödinger equation for the simplest quantum mechanical systems; 

6. apply the knowledge of theoretical material to solve specific physical problems; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Математикалық анализ, механика, молекулалық физика 

Математический анализ, механика, молекулярная физика 

Mathematical analysis, mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Статистикалық физика және физикалық кинетиканың негіздері 

Статистическая физика и основы физической кинетики 

Statistical physics and basics of physical kinetics 

 

 

Атом және атомдық ядро физикасы 

Физика атома и атомного ядра 

Physics of atom and atomic nucleus 

Пәннің мақсаты: атом физикасы мен атом құбылыстарының негізгі ұғымдарын, 

заңдары мен принциптерін толық меңгеру; физиканың осы бөлімі туралы жалпы түсінік 

алу және оның қазіргі физикадағы рөлін түсіну; кванттық түсініктерді пайдалана отырып 

атомдар физикасы мен атом құбылыстары саласындағы теориялық және практикалық іс-

әрекет дағдыларын дамыту. 

Пәннің мазмұны келесі сұрақтар шеңберін қамтиды: кіріспе. Микромир. 

Толқындар және кванттар. Жылулық сәуле шығару. Бөлшектер мен толқындар. Атом 

құрылысы туралы эксперименттік деректер. Атом құрылысы туралы кванттық-

механикалық түсінік негіздері. Бір электронды атом. Көпэлектронды атомдар. 

Атомдардағы электромагниттік ауысулар. Сыртқы күштер өрісіндегі атомдар. Зееманның 

Әсері. Сыртқы күштер өрісіндегі атомдар. Қуыру Әсері. Екі атомдық молекулалардың 

құрылысы. Көпатомды молекулалардың құрылысы. Макроскопиялық Атом 

құбылыстары. Ферми-Дирактың статистикалық таралуы. Бозе-Эйнштейннің 

статистикалық таралуы. Конденсирленген орта. Ферми Энергиясы. Аса өткізгіштік және 

аса ағымдылық. Кванттық физикадағы релятивистік құбылыстар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ядролық процестермен байланысты міндеттерді шешу. 

2. кәсіби қызмет процесінде шектес білім саласынан әдістер мен тәсілдерді 

қолдану.  

3. алынған білімді бөлшектер физикасымен айналысатын мамандармен өзара 

әрекеттесуде қолдану.  

4. базалық жалпы физикалық ақпаратты түсіну, баяндау және сыни талдау; 

5. анағұрлым жетілдірілген модельдерді құру мақсатында нақты міндеттерді 

шешуді талдау; 

 

Цель дисциплины: твердое освоение основных понятий, законов и принципов 

физики атомов и атомных явлений; получение общего представления о данном разделе 

физики и понимание его роли в современной физике; развитие навыков теоретической и 
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практической деятельности в области физики атомов и атомных явлений с 

использованием квантовых представлений. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Введение. 

Микромир. Волны и кванты. Тепловое излучение. Частицы и волны. Экспериментальные 

данные о строении атома. Основы квантово-механических представлений о строении 

атома. Одноэлектронный атом. Многоэлектронные атомы. Электромагнитные переходы в 

атомах. Атомы в поле внешних сил. Эффект Зеемана. Атомы в поле внешних сил. 

Эффект Штарка. Строение двухатомных молекул. Строение многоатомных молекул. 

Макроскопические атомные явления. Статистическое распределение Ферми-Дирака. 

Статистическое распределение Бозе-Эйнштейна. Конденсированные среды. Энергия 

Ферми. Сверхпроводимость и сверхтекучесть. Релятивистские явления в квантовой 

физике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. решать задачи, связанные с ядерными процессами. 

2. применять методы и подходы из смежной области знаний в процессе 

профессиональной деятельности.  

3. использовать полученные знания при взаимодействии со специалистами, 

которые занимаются физикой частиц.  

4. понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую 

информацию; 

5. анализировать решение конкретных задач с целью построения более 

совершенных моделей; 

 

The purpose of discipline: solid development of basic concepts, laws and principles of 

physics of atoms and atomic phenomena; getting a General idea of this section of physics and 

understanding its role in modern physics; development of skills of theoretical and practical 

activities in the field of physics of atoms and atomic phenomena using quantum representations. 

The content of the discipline covers the following range of issues: Introduction. 

Microcosm. Waves and quanta. Thermal radiation. Particles and waves. Experimental data on 

the structure of the atom. Fundamentals of quantum-mechanical ideas about the structure of the 

atom. A one-electron atom. Multielectron atoms. Electromagnetic transitions in atoms. Atoms in 

the field of external forces. Zeeman effect. Atoms in the field of external forces. Stark effect. 

The structure of diatomic molecules. Structure of polyatomic molecules. Macroscopic atomic 

phenomena. Fermi-Dirac statistical distribution. Bose-Einstein statistical distribution. 

Condensed matter. Fermi energy. Superconductivity and superfluidity. Relativistic phenomena 

in quantum physics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to solve problems related to nuclear processes. 

2. apply methods and approaches from the related field of knowledge in the process 

of professional activity.  

3. to use the acquired knowledge in interaction with specialists who are engaged in 

particle physics.  

4. understand, present and critically analyze basic General physical information; 

5. analyze the solution of specific problems in order to build better models; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Механика, молекулалық физика  

Механика, молекулярная физика. 

Mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық механика және нанофизика. Нанотехнологиялар және 

наноматериалдар. Техникалық термодинамика. 

Квантовая механика и нанофизика. Нанотехнологии и наноматериалы. 

Техническая термодинамика. 

Quantum mechanics and Nanophysics. Nanotechnology and nanomaterials. Technical 

thermodynamics. 
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Статистикалық физика және физикалық кинетиканың негіздері 

Статистическая физика и основы физической кинетики 

Statistical Physics and the Foundations of Physical Kinetics 

Пәннің мақсаты негізгі статистикалық заңдылықтарды оқып үйрену және 

оларды макроскопиялық тепе-теңдік және тепе-тең емес жүйелердің қасиеттерін сипаттау 

үшін қолдану болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Күрделі жүйелерді сипаттауға 

статистикалық тәсіл. Статистикалық ансамбльдер. Жүйенің макроскопиялық 

жағдайының статистикалық салмағы. Микроканондық таралу. Энтропия. Жылу тепе-

теңдік шарты. Гиббстың канондық таралуы. Термостаттағы дене энергиясы бойынша 

бөлу. Идеалды Ферми-газ. Металдардағы электрондар статистикасы. Металдағы 

электрондық газдың жылу сыйымдылығы. Жартылай өткізгіштердегі электрондар мен 

тесіктер статистикасы. Тамаша Бозе-газ. Бозе-Эйнштейннің Конденсациясы. Планканы 

Бөлу. Металдардағы электрондық газ. Қоспалардағы электрондардың шашырауы үшін 

қақтығыстар интегралы. Электрондардың ұқсастығын есепке алу. Кинетикалық теңдеуде 

релаксация уақытын жақындату. Қоспаларда шашыраған кезде металдағы электрондық 

газдың электр өткізгіштігі. Қоспаларда шашыраған кезде металдағы электрондық газдың 

жылуөткізгіштігі. Термоэлектрлік әсерлер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. физикалық жүйелерге термодинамикалық және статистикалық сипаттаманың 

қолданылуын анықтау;  

2. термодинамика мен статистикалық физиканың стандартты есептерін шешу; 

3. статистикалық физика әдістерін классикалық және кванттық макроскопиялық 

жүйелерге қолдану және алынған нәтижелерге физикалық интерпретация беру; 

4. негізгі термодинамикалық шамалардың флуктуацияларын есептеу; 

5. тасымалдау коэффициенттерін есептеу үшін релаксация уақытының 

жақындауында Больцманның кинетикалық теңдеуін қолдану; 

 

Целью дисциплины является изучение основных статистических 

закономерностей и их применение для описания свойств макроскопических равновесных 

и неравновесных систем. 

Содержание курса включает следующие разделы: Статистический подход к 

описанию сложных систем. Статистические ансамбли. Статистический вес 

макроскопического состояния системы. Микроканоническое распределение. Энтропия. 

Условие теплового равновесия. Каноническое распределение Гиббса. Распределение по 

энергиям для тела в термостате. Идеальный Ферми-газ. Статистика электронов в 

металлах. Теплоемкость электронного газа в металле. Статистика электронов и дырок в 

полупроводниках. Идеальный Бозе-газ. Конденсация Бозе–Эйнштейна. Распределение 

Планка. Электронный газ в металлах. Интеграл столкновений для рассеяния электронов 

на примесях. Учет тождественности электронов. Приближение времени релаксации в 

кинетическом уравнении. Электропроводность электронного газа в металле при 

рассеянии на примесях. Теплопроводность электронного газа в металле при рассеянии на 

примесях. Термоэлектрические  эффекты. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. определять применимость термодинамического и статистического описания к 

физическим системам;  

2. решать стандартные задачи термодинамики и статистической физики; 

3. применять методы статистической физики к классическим и квантовым 

макроскопическим системам и давать физическую интерпретацию полученным 

результатам; 

4. вычислять флуктуаций основных термодинамических величин; 

5. применять кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени 

релаксации для расчета коэффициентов переноса; 

 

The aim of the discipline is to study the basic statistical regularities and their 

application to describe the properties of macroscopic equilibrium and non-equilibrium systems. 
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The course content includes the following sections: Statistical approach to the 

description of complex systems. Statistical ensemble. Statistical weight of the macroscopic state 

of the system. Microcanonical distribution. Entropy. Thermal equilibrium condition. Canonical 

Gibbs distribution. Energy distribution for the body in the thermostat. Perfect Fermi gas. 

Statistics of electrons in metals. The heat capacity of an electron gas in a metal. Statistics of 

electrons and holes in semiconductors. Ideal Bose gas. Bose–Einstein Condensation. Planck 

Distribution. Electronic gas in metals. Collision integral for electron scattering by impurities. 

Accounting for the identity of electrons. Relaxation time approximation in the kinetic equation. 

Conductivity of an electron gas in a metal when scattered by impurities. Thermal conductivity 

of an electron gas in a metal when scattered by impurities. Thermoelectric effect. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. determine the applicability of thermodynamic and statistical description to physical 

systems;  

2. solve standard problems of thermodynamics and statistical physics; 

3. apply statistical physics methods to classical and quantum macroscopic systems 

and give a physical interpretation of the results; 

4. calculate fluctuations of basic thermodynamic quantities; 

5. apply the Boltzmann kinetic equation in the relaxation time approximation to 

calculate the transport coefficients; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Механика, молекулалық физика, термодинамика  

механика, молекулярная физика, термодинамика 

mechanics, molecular physics, thermodynamics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курстық немесе дипломдық жұмыс. 

Курсовая или дипломная работа. 

Course or thesis. 

 

 Физикалық практикум 

Физический практикум 

Physical practical work 

Курстың мақсаты: Мектептегі физика курсы бойынша болашақ мұғалімдер-

студенттердің білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру және тұрақты бақылау. 

Физикалық есептерді стандартты және стандартты емес тәсілдермен шешуге үйрету. 

Оқушыларды тапсырмаларды шеше білуге үйрету жолдары туралы әдістемелік 

түсініктерді қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: физикалық ақпаратты ұсыну 

әдістері. Физикалық есептерді шешуде математика және физика саласындағы білімді 

қолдану. Физикалық есептерді шешуде қолданылатын математикалық аппараттың негізгі 

элементтері. Математикалық әдістерге сүйеніп физикалық есептерді шешу практикумы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. физика бойынша есептерді шешуге бағытталған білім беру процесін жобалау;  

2. сипаты мен мазмұны бойынша физикалық есептерді талдау; 

3. мектеп физикасының барлық бөлімдері бойынша әртүрлі күрделілік 

деңгейлерінің есептік, графикалық, сапалық және эксперименттік есептерін шешу; 

4. физика бойынша есептердің дұрыс шешілуін бағалау; 

5.оқытудың жеке, пәндік нәтижелеріне жету үшін физика курсының теориялық 

білімін қолдану; 

6. алынған жауапты талдау; 

 

Цель курса: Формирование и постоянный контроль сформированности знаний, 

умений и навыков  студентов - будущих учителей по школьному курсу физики. Обучение 

решению физических задач стандартными и нестандартными способами. Формирование 

методических представлений о путях обучения школьников умению решать задачи. 

Содержание курса включает следующие разделы: Методы представления 

физической информации. Применение знаний из области математики и физики в 

решении физических задач. Основные элементы математического аппарата, 
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используемые в решении физических задач. Практикум решения физических задач с 

опорой на математические методы. 

В результате обучения курсы обучающийся будет: 

1. проектировать образовательный процесс, направленный на обучение 

решению задач по физике;  

2. анализировать физические задачи по характеру и содержанию; 

3. решать расчетные, графические, качественные и экспериментальные задачи 

различных уровней сложности по всем разделам школьного курса физики; 

4. оценивать правильность решения задач по физике; 

5.применять теоретические знания курса физики для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

6. анализировать полученный ответ; 

 

Purpose: Formation and constant control of the formation of knowledge and skills of 

students-future teachers of the school course of physics.    Learning to solve physical problems 

in standard and non-standard ways.  Formation of methodological ideas about the ways of 

teaching students the ability to solve problems. 

The content of the course includes the following sections: Methods of presentation of 

physical information. Application of knowledge from the field of mathematics and physics in 

solving physical problems. The main elements of the mathematical apparatus used in solving 

physical problems. Practical solutions of physical problems based on mathematical methods. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to design the educational process aimed at teaching solving problems in physics;  

2. analyze physical tasks by nature and content; 

3. solve computational, graphic, qualitative and experimental problems of different 

levels of complexity in all sections of the school physics course; 

4. evaluate the correctness of solving problems in physics; 

5.apply theoretical knowledge of physics course to achieve personal, metasubject and 

subject learning outcomes; 

6. to analyze the response; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, жоғары математика курсы, механика, 

молекулалық  физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика. 

Курс физики средней школы, курс высшей математики, механика, молекулярная 

физика, электричество и магнетизм, оптика, атомная и ядерная физика 

course of physics of high school, a course of higher mathematics, mechanics, 

molecular physics, electricity and magnetism, optics, atomic and nuclear physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қиындығы жоғары  есептерді шешу, физиканы оқыту әдістемесі 

Решение задач повышенной сложности, методика преподавания физики 

Meeting the challenges of increased complexity, methods of teaching physics 

             

 

 Жартылай өткізгіштер және диэлектриктер физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

Пәннің мақсаты: жартылай өткізгіштердің табиғатын, әртүрлі сыртқы әсерлерде 

өтетін Физикалық процесстерді, жартылай өткізгіштерде және диэлектриктерде 

Физикалық процесстерді анықтайтын, оларды сипаттаудың заманауи әдістерін, сонымен 

қатар қатты денедегі құбылыстар мен процестерді оқып үйрену. 

Пәннің мазмұны: электрөткізгіштігі, жылуөткізгіштігі және жылу 

сыйымдылығы, диэлектриктердің поляризациясы, диэлектрлік шығындар, жартылай 

өткізгіштердегі электрондар мен тесіктер статистикасы, жартылай өткізгіштердегі 

электрондар мен тесіктердің шашырауы, электрондар мен тесіктердің генерациясы және 

рекомбинациясы. Жартылай өткізгіштердегі байланыс құбылыстары жартылай 

өткізгіштердегі оптикалық және фотоэлектрлік құбылыстар. Жартылай өткізгіштер мен 

диэлектриктердің люминесценциясы. 
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Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. алған теориялық білім мен біліктерді арнайы пәндерде қолдану; 

2. жартылай өткізгіштердің және диэлектриктердің қазіргі заманғы 

физикасының негізгі мәселелері мен міндеттерін түсіну. 

3. физикада жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің қасиеттері мен 

қолданылу саласы туралы жаңа білім алу үшін ақпараттық көздерді талдау. 

4. жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердегі фонондық және электрондық 

күйлердің негізгі физикалық қасиеттерін сипаттау үшін заттың конденсацияланған күй 

физикасының модельдерін және жақындауын қолдану; 

5. тұжырымдалған есептерді шешудің теориялық және эксперименталды 

әдістері мен құралдарын таңдау; 

 

Цель дисциплины: является изучение природы полупроводников, физических 

процессов, которые в них протекают при различных внешних воздействиях, современных 

методов их описания, определяющих физические процессы в полупроводниках и 

диэлектриках, а также в изучении явлений и процессов в твердых телах.  

Содержание дисциплины: Электропроводность, теплопроводность и 

теплоемкость, Поляризация диэлектриков, Диэлектрические потери, Статистика 

электронов и дырок в полупроводниках, Рассеяние электронов и дырок в 

полупроводниках, Генерация и рекомбинация электронов и дырок. Контактные явления в 

полупроводниках Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. 

Люминесценция полупроводников и диэлектриков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. использовать полученные теоретические знания и умения в специальных 

дисциплинах; 

2. понимать главные проблемы и задачи современной физики 

полупроводников и диэлектриков. 

3. анализировать информационные источники для получения новых знаний о 

свойствах и области применения полупроводников и диэлектриков в физике. 

4. применять модели и приближения физики конденсированного состояния 

вещества для описания основных физических свойств фононных и электронных 

состояний в полупроводниках и диэлектриках; 

5. выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения 

сформулированных задач; 

 

The purpose of discipline: is to study the nature of semiconductors, physical processes 

that occur in them under various external influences, modern methods of their description, 

defining the physical processes in semiconductors and dielectrics, as well as in the study of 

phenomena and processes in solids.  

Contents of the discipline: electrical conductivity, thermal conductivity and heat 

capacity, Polarization of dielectrics, Dielectric losses, Statistics of electrons and holes in 

semiconductors, Scattering of electrons and holes in semiconductors, Generation and 

recombination of electrons and holes. Contact phenomena in semiconductors Optical and 

photovoltaic phenomena in semiconductors. Luminescence of semiconductors and dielectrics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. To use the received theoretical knowledge and skills in special disciplines; 

2. to understand the main problems and tasks of modern physics of semiconductors 

and dielectrics. 

3. analyze information sources to gain new knowledge about the properties and 

applications of semiconductors and dielectrics in physics. 

4. apply models and approximations of condensed matter physics to describe the 

basic physical properties of phonon and electronic States in semiconductors and dielectrics; 

5. to choose theoretical and experimental methods and means of solving the 

formulated problems; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Электр және магнетизм. Молекулалық физика. 

Электричество и магнетизм. Молекулярная физика. 
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Electricity and Magnetism. Molecular physics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Статистикалық физика және кинетика негіздері. 

Статистическая физика и основы кинетики. 

Statistical physics and fundamentals of kinetics. 

 

 

 Функциялар графиктерін салу әдістемесі 

Методика построения графиков функций 

Methods of charting functions 

«Функциялар графиктерін салу әдістемесі» пәні студенттерді  әр түрлы 

функциялардын графиктерінсалу жолдарымен таныстырады 

Курстың мақсаты функцияның жалпы қасиеттерін зерттеу. Қарапайым 

түрлендірулерді пайдалана фунуциялардын графиктерін салу 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Графиктің сыйпатты 

нүктелерін табу.  Функцияны бейнелейтін графикті әртүрлі бөлімдерінде  қисықтың түрін 

зерттеу. Функцияны зерттеу және графмк салу реті. Қарапайым трансцентенттік 

функиялардың графиктері. Күрделі графиктерді салу жолдары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) функцияның ұғымын, тапсырманың тәсілдерін, оның негізгі қасиеттерін, 

функцияны зерттеу әдістерін, әртүрлі функциялардың графиктерін, функциялардың 

графиктерін құру әдістемесін білуін көрсету. 

2) математикалық әдістерді, геометрия әдістерін (түрлендірулер, векторлық, 

координаттық) қолдануда құзыретті және оларды геометриялық есептерді шешуде 

қолдану; теңдеулерді, теңсіздіктерді, есептерді шешуде стандартты емес әдістерді 

қолдану 

3)функциялар графиктерін құру және функциялар қасиеттерін зерттеудің түрлі 

тәсілдерін түсіну, оларды нақты міндеттерді шешуде қолдана білу; 

4) алынған нәтижені қорытындылау, талдау, қарапайым функциялар 

графиктерін ажырату, функциялар графиктерін құру, теңдеулер мен теңсіздіктерді 

графиктер көмегімен шешу 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Методика построения графиков функций» знакомит студентов с 

методиками построения графиков различных функций 

Цель курса исследовать общие свойства функции. Нахождение характерных 

точек графика. Исследование вида кривых, изображающих функцию, на разных участках 

графика.Построение графиков с помощью простейших преобразований 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Порядок исследования 

функции и составления ее графика. Графики простейших трансцендентных функций. 

Методика построения усложненных графиков.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание понятия функции, способы задания, ее основные 

свойства, методы исследования функций, графики различных функций, Методики 

построения графиков функций. 

2) компетентным в использовании математических приемов, методов геометрии 

(преобразований, векторный, координатный) и применять их при решении 

геометрических задач; применять нестандартные методы при решении уравнений, 

неравенств, задач 

3)понимать различные приемы построения графиков функций и исследования 

свойств функций,; уметь применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать полученный результат различать графики 

элементарных функций, строить графики функций, решать уравнения и неравенства с 

помощью графиков 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 



 

51 

 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline «Methods of charting functions»introduces students to the methods of 

charting the various functions 

The purpose of a course to investigate the general properties of function. Finding of 

characteristic points of the schedule. Research of a type of the curves representing function on 

different sites of the schedule. Drawing plots using simple transformations 

It is aware are considered: Order of research of function and drawing up its schedule. 

Schedules of the elementary transcendental functions. A technique of creation of the 

complicated schedules.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the concept of functions, methods of setting, its basic 

properties, methods of research functions, graphs of various functions, Methods of plotting 

functions. 

2) competent in the use of mathematical techniques, methods of geometry 

(transformations, vector, coordinate) and apply them in solving geometric problems; apply non-

standard methods in solving equations, inequalities, problems 

3) understand the various methods of plotting functions and study the properties of 

functions; be able to apply them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze the result distinguish graphs of elementary functions, build 

graphs of functions, solve equations and inequalities using graphs 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика  

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice 

 

 

Математикалық физика теңдеулері  

Уравнения математической физики 

Equations of Mathematical Physics 

«Математикалық физика теңдеулері» пәні  физика есептерінін математикалық 

үлгілерін құру әдістермен таныстырады 

Курстың мақсаты Математикалық физика теңдеулері  облысында базалық білім 

беру 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Математикалық  физиканың 

негізгі теңдеулері. Гиперболалық типтес теңдеулер. Эллиптикалық типтес теңдеулер. 

Параболалық типтес теңдеулер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық физика теңдеулерінің негізгі түрлерін және оларды шешу 

әдістерін білу  

2) шешімдерді іздеу үшін осы шешімдердің қаншалықты шындыққа ұқсайтынын 

тексере отырып. тиімді әдісті таңдауда құзыретті,  

3) Математикалық физика теңдеулері мен дифференциалдық теңдеулер 

теориясының негізгі фактілерін, концепцияларын, принциптерін түсіну 

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға5) математикалық тұжырымдар мен олардың 
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дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті 

терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Уравнения математической физики»  знакомит с методологией 

построения математических моделей физических задач 

Цель курса  формирование знаний математических методов, используемых в 

фундаментальных физических теориях  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Основные уравнения 

математической физики. Уравнения гиперболического типа. Уравнения эллиптического 

типа. Уравнения параболического типа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основных типы уравнений математической физики и 

методами их решений  

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать основные факты, концепции, принципы теорий дифференциальные 

уравнений и уравнений математической физики 

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline "Equations of mathematical physics" introduces the methodology of 

constructing mathematical models of physical problems 

The purpose of the course formation of knowledge of mathematical methods used in 

fundamental physical theories 

It is aware are considered: The fundamental equations of mathematical physics. The 

hyperbolic Equations. The еlliptic equations. The parabolic equation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic types of equations of mathematical physics and 

methods of their solutions  

2) competent in choosing an effective method for finding solutions, checking how 

plausible these solutions are.  

3) understand the basic facts, concepts, principles of the theory of differential 

equations and equations of mathematical physics 

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Ordinary Differential Equations 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы 

мүмкін  

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном  

проектировании. 

Skills can be used in designing the course and degree 

 

 

Мектеп курсындағы ықтималдықтар теориясының есептерін шығару 

Решение задач теории вероятностей школьного курса 

The solution of problems in probability theory school course 

«Мектеп курсындағы ықтималдықтар теориясының есептерін шығару» 

пәні мектеп бағдарлама көлеміне енген ықтималдықтар теориясының есептерін шығару 

қажетті әдіс тәсілдермен таныстырады 
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Оқытудың мақсаты: ықтималдық теориясының фундаментальды ұғымдарын 

терең меңгеріп, математикалық статистиканың есептерінің қойылу мен шешуін үйрету.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Дәлелдеулер. Жиындар және 

комбинаторика. Комбинаторика есептерін шешу. Статистикалық деректер. Мәліметтерді 

кесте, диаграмма, график түрінде көрсету. Ықтималдық. Ықтималдық есептерін шешу 

мысалдары.Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика негіздері. Мектеп 

математика курсының есептерің шығару 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Ықтималдықтар теориясының есептерін шешудің негізгі әдістерін білу, 

шығармашылық және логикалық ойлау қабілетін көрсету. 

2) математикалық әдістерді, басқа да ықтималдықты мәселелерді зерттеу 

құралдарын, ғылыми тәсілдің мәнін, математиканың ерекшелігін, математикалық 

формальды есептерді зерттеу және шешу тәсілдерін қолдануда құзыретті. 

3)мектептегі математикалық білім берудің мақсаты мен мазмұнын түсіну, 

оларды нақты міндеттерді шешуде қолдана білу; 

4) алынған нәтижені жинақтау, талдау, есептер түрлерін ажырату 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Решение задач теории вероятностей школьного курса» 

знакомит студентов с методами решения задач теории вероятностей школьной 

программы 

Цель курса дать основы теории вероятности, научить ставить и решать задачи 

математической статистики. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Доказательство. 

Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач. Статистические 

данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Вероятность. 

Примеры решения задач вероятностей. Применение основ теории вероятностей и 

математической статистики, решение задач школьного курса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных методыов решения  задач теории 

вероятностей, способность творческого и логического мышления. 

2) компетентным в использовании математических приемов, инструментыов 

изучения других вероятностных проблем, сущность научного подхода, специфику 

математики, приемы исследования и решения математически формализованных задач. 

3)понимать цели и содержание школьного математического образования, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать полученный результат, различать типы задач 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline «The solution of problems in probability theory school course» introduces 

students to the methods of solving the problems of probability theory curriculum 

The goal of course is to give the basics of probability theory, to teach to formulate and 

solve problems of mathematical statistics. 

It is aware are considered:  Proof. The sets and combinatorics. Examples of 

combinatorial problems. Statistical data. Presentation of data in the form of tables, charts, 

graphs. Probability. Examples of solving problems of probability. application foundations of the 

theory of probability and mathematical statistics, solving problems of a school course. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic methods of solving problems of probability 

theory, the ability of creative and logical thinking. 

2) competent in the use of mathematical techniques, tools for studying other 

probabilistic problems, the essence of the scientific approach, the specifics of mathematics, 

methods of research and solving mathematically formalized problems. 
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3) understand the goals and content of school mathematics education, be able to apply 

them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze the result, distinguish types of tasks 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Ықтималдықтар теориясы, математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Теория вероятностей, теория и методика обучения математики 

Theory of ProbabilityTheoryand, Methods of TeachingMathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites: 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice 

 

 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика  

Теория вероятностей и математическая статистика 

Theory of probability and mathematical statistics 

«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» курсында 

ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдары мен теориялары зерттеледі. 

Студенттердің осы теориядағы объекттерді ұғып, оларды пайдалана білуі, 

теорияның аналитикалық аппаратын, өзіңдік ерекше әдістерін иrepyi - курстың негізгі 

талабы.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады Тәуелсіз тәжірибелердің тізбегі 

және олардың сандық сипаттамалары. Ықтималдықтар теориясының шектік 

теоремалары. Математикалық статистика элементтері. Кездейсоқ процестер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ықтималдық теориясының негіздерін, комбинаторика ұғымдарын, графтар 

теориясын, кодтау теориясын, математикалық статистика әдістері туралы теориялық 

түсініктерді көрсету 

2) тиімді әдісті, математикалық статистиканың формулаларын таңдауда, 

кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын есептеу үшін, дискретті кездейсоқ шамалардың, 

сондай-ақ үздіксіз кездейсоқ шамалардың сипаттамасын таңдауда құзыретті.  

3) кәсіптік зерттеулер нәтижелерін өңдеудің, талдаудың және синтездеудің 

математикалық әдістерін түсіну және қолдану  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

В курсе «Теория вероятностей и математическая статистика» изучаются 

основные понятия и теоремы теории вероятностей. 

Цель курса развить у студентов умение обращаться с объектами теории, помочь 

им в овладении ее аппаратом, ее своеобразными методами.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Последовательность 

независмых испытаний. Случайные величины и их числовые характеристики. 

Предельные теоремы вероятностей. Элементы математической статистики. Случайные 

процессы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ теории вероятности, понятий комбинаторики, 

теории графов, теории кодирования, твердое теоретическое представление о методах 

математической статистики  

2) компетентным в выборе эффективного метода, формулы математической 

статистики, для вычисления вероятности случайных событий, характеристики, как 

дискретных случайных  величин, так и непрерывных случайных величин.  
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3) понимать и применять математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

The course "Theory of probability and mathematical statistics" examines the basic 

concepts and theorems of probability theory. 

The purpose of a course to develop ability to handle objects of the theory at students, 

to help them with mastering its device, its peculiar methods. The basic concepts and theorems of 

probability theory are studied. 

 It is aware are considered:  Sequence nezavismykh of tests. Random variables and 

their numerical characteristics. Limit theorems of probabilities. Elements of mathematical 

statistics. Casual processes. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basics of probability theory, combinatorics concepts, 

graph theory, coding theory, solid theoretical understanding of the methods of mathematical 

statistics  

2) competent in choosing an effective method, mathematical statistics formula, to 

calclate the probability of random events, characteristics of both discrete random variables and 

continuous random variables.  

3) understand and apply mathematical methods of processing, analysis and synthesis 

of professional research results  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектеп математика курсы Аналитикалық геометрия. Математикалық талдау 

Школьный курс математики, Математический анализ, Алгебра и теория чисел 

School course of mathematics InformaticsAnalytical geometry. Mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы 

мүмкін 

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном  

проектировании. 

Skills canbe used indesigning thecourse and degree 

 

 

Мәселе есептерді шешу әдістемесі 

Методика решения текстовых задач 

Methods of solving word problems 

Мәселе есептер мәтін арқылы берілген, теңдеу құруға негізделген есептер болып 

табылады.  

Курстың мақсаты осы есептерді шешу тәсілдерді, негізгі формулаларды 

беру,теңдеулер мен теңсіздіктер құруға арналған есептерді, сандарға арналған есептерді 

шығаруды үйрету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : пайызға арналған есептер, 

қоспаға, жұмысқа, жылдамдыққа т.с.с. арналған есептер жатады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) мәтіндік есептерді шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін, негізгі 

формулаларды және олардың дәлелдерін, мәтіндік есептердің негізгі түрлерін, есепті 

шешу жолдарын іздестірудің бағдарлы негіздерін білуін көрсету. 

2) математикалық тәсілдерді, есептерді шешудің әртүрлі тәсілдерін, оның ішінде 

практикалық мазмұнның міндеттеріне қолдануға құзыретті,; 
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3) негізгі қасиеттер мен теоремалардың тұжырымдарын мен дәлелдемелерін 

түсіну, математикалық есептердің қойылымын талдау кезінде алгоритмдік модельдеу 

әдісін меңгеру 

4) алынған нәтижені жинақтау, талдау, түрлі түрдегі есептерді шешу кезінде 

пікірталасқа қатысу,  сондай-ақ кәсіби қызметте өлкетану материалында есептер құру, 

презентация түрінде есептер рәсімдеу, шешу кезінде алған білімдерін қолдану 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Текстовыми задачами называются словесно сформулированные, решаемые через 

уравнение задачи.  

Цель курса дать основные формулы, способы и методы решения текстовых 

задач. Научить решать задачи на составление уравнений и неравенств,задачи на числа  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: задачи на проценты, 

задачи на смеси, на работу, на скорость и т.д. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных способов и методов решения текстовых 

задач, основных формул и их доказательства, основные типы текстовых задач, 

ориентировочных основ поиска путей решения задачи. 

2) компетентным в использовании математических приемов, различных 

способов решения задач, в том числе к задачам практического содержания,; 

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, 

,  владеть методом алгоритмического моделирования при анализе постановок 

математических задач 

4) обобщать, анализировать полученный результат,участвовать в дискуссии при 

решении задач, составлять задачи на краеведческом материале, оформлять задачи в виде 

презентаций, применить полученные знания при решении различного типа, а также в 

профессиональной деятельности 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

The tasks which are verbally formulated, solved through the equation are called as text 

tasks. Tasks for percent, tasks on mix, for work, on speed, etc. belong to text tasks. The purpose 

of a course to give basic formulas, ways and methods of the solution of text tasks. To teach to 

solve problems on drawing up the equations and inequalities, tasks on numbers  

It is aware are considered: taskson interestontasksmixtureto workonspeed, etc. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the main ways and methods of solving text problems, the 

basic formulas and their proofs, the main types of text problems, the approximate foundations of 

finding ways to solve the problem. 

2) competent in the use of mathematical techniques, various ways of solving 

problems, including problems of practical content,; 

3) understand the formulation and proof of the basic properties and theorems,, own the 

method of algorithmic modeling in the analysis of mathematical problems 

4) generalize, analyze the result, participate in the discussion when solving problems, 

make problems on the local history material, draw up problems in the form of presentations, 

apply the knowledge gained in solving various types, as well as in professional activities 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық есептер шешу практикумы 

Практикум по решению математических задач 

Practical work on decision of mathematical problems 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice  

 

 

Комплекс айнымалы функцияларының теориясы  

Теория функций комплексных переменных 

The theory of functions of complex variable  

«Комплекс айнымалы функцияларының теориясы»  пәні барлық жоғары 

математика курсы үшін негізі  болып табылады 

Пәнді оқытудың мақсаты бір айнымалыдан тәуелді комплекс 

айнымалы  функциялардың негізгі қасиеттерін оқыту болып табылады, мұндағы х және у 

нақты тәуелсіз айнымалылар. 

 Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Комплекс сандармен жұмыс 

істеу, комплекс айнымалы функциялардын қасиеттерін зерттеу. Конформдық 

бейнелеулер, интегралдар және дәрежелік қатарлар, голоморфты функциялар, 

қалындылар теориясын оқыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Комплекс айнымалы функциялар теориясының негіздерін білуін көрсету;  

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда осы шешімдердің қаншалықты 

шындыққа ұқсайтынын тексере отырып құзыретті,  

3) зерттеуде және қолданбалы іс-әрекетте қазіргі математикалық аппаратты 

түсіну және қолдану  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау. 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және 

олардын шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша 

да түрде анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного», является   базой  

для   всего   курса   высшей   математики    

Цель курса изучить свойства функций одной комплексной переменной.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:свойства функции 

комплексного переменного, работа с комплексными числами. Изучении теори 

конформных отображений, голоморфных функции, теории вычетов , интегралов и 

степенных рядов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ теории функций комплексного переменного  

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и 

их решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

The discipline "Theory of functions of a complex variable", is the basis for the entire 

course of higher mathematics 

The purpose of training of discipline to study properties of the complex variable, here 

x and at independent variables.  

It is aware are considered: To investigate properties of function complex variable, 

work with complex numbers. Studying of the theory of conformal displays, holomorphic 

functions, theories of deductions, integrals and power series. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basics of the theory of functions of a complex 

variable  
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2) competent in choosing an effective method for finding solutions, checking how 

plausible these solutions are.  

3) to understand and apply modern mathematical apparatus in research and applied 

activity  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions 

clearly and accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and 

oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгебра негіздері Аналитикалық геометрия. Математикалық талдау 

Основы алгебры. Аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Fundamentals of Algebra. Analytical geometry. Mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы 

мүмкін  

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном  

проектировании. 

Skills can be used in designing the course and degree 

 

 

Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

Пәннің мақсаты: материалдық денелердің қозғалысы мен тепе-теңдігі 

бағынатын жалпы заңдарды оқып үйрену. Білім алушыларда механикалық қозғалысты 

түсіну және материалдық объектілердің өзара әрекеттесуі саласындағы білімді жүйелеу 

және кеңейту процесінде құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Нүкте кинематикасы. Қатты дененің қарапайым қозғалысы. 

Қатты дененің жазық қозғалысы. Қозғалмайтын нүкте бойында қатты дененің айналуы. 

Қатты дене қозғалысының жалпы жағдайы. Нүктенің күрделі қозғалысы. Материалдық 

нүктенің динамикасы. Динамиканың жалпы теоремасы. Қатты дене динамикасы. 

Механика. Молекулалық физика. Электр және магнетизм. Оптика бөлімдеріне есептер 

шығару. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. алынған білімді тиісті нақты міндеттерді шешу үшін қолдану; 

2. теориялық механикада теориялық және эксперименталды зерттеу әдістерін 

Статика, Кинематика, Динамика мәселелеріне қатысты қолдану. 

3. теориялық механика ұғымдарында шешілетін есептерді қалыптастыру; 

4. заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, механикалық 

құбылыстардың математикалық модельдерін зерттеуді орындау. 

5. агрегаттар мен кешендердің механикалық элементтерінің кинематикалық 

сұлбаларын талдау, олардың негізгі динамикалық сипаттамаларын анықтау. 

6. денеге әсер ететін реакциялар күшін және жүйе денелері арасындағы өзара 

әрекеттесу күшін анықтау. 

 

Цель дисциплины: Изучение общих законов, которым подчиняются движение и 

равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. 

Формирование у обучающихся компетенций в процессе систематизации и расширения 

знаний в области понимания механического движения и взаимодействия материальных 

объектов.  

Содержание дисциплины: Кинематика точки. Простейшие движения твердого 

тела. Плоское движение твердого тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной 

точки.  Сложное движение твердого тела. Динамика материальной точки. Общие теоремы 

динамики. Решение нестандартных задач по разделам Механика. Молекулярная физика. 

Электричество и магнетизм.Оптика. 

В результате обучения курсы обучающийся будет: 
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1. применять полученные знания для решения соответствующих конкретных 

задач; 

2. использовать методы теоретического и экспериментального исследования в 

теоретической механике применительно к задачам статики, кинематики, динамики. 

3. формулировать решаемые задачи в понятиях теоретической механики; 

4. выполнять исследование математических моделей механических явлений с 

применением современных информационных технологий. 

5. анализировать кинематические схемы механических элементов агрегатов и 

комплексов, определять их основные динамические характеристики. 

6. определять силы реакций, действующих на тело, и силы взаимодействия 

между телами системы. 

 

The purpose of the discipline: the Study of the General laws that govern the movement 

and balance of material bodies and the resulting interactions between bodies. Formation of 

students ' competencies in the process of systematization and expansion of knowledge in the 

field of understanding of mechanical motion and interaction of material objects.  

Course contents: Kinematics of a point. The simplest movements of a rigid body. Flat 

motion of a solid body. Rotation of a solid body around a fixed point.  Complex motion of a 

rigid body. Dynamics of a material point. General theorems of dynamics. Solving non-standard 

problems in the sections of Mechanics. Molecular physics. Electricity and magnetism.Optics. 

As a result of training courses the student will: 

1. apply the acquired knowledge to solve the relevant specific tasks; 

2. to use the methods of theoretical and experimental research in theoretical mechanics 

in relation to the problems of statics, kinematics, dynamics. 

3. formulate solvable problems in terms of theoretical mechanics; 

4. perform research of mathematical models of mechanical phenomena with the use of 

modern information technologies. 

5. to analyze kinematic schemes of mechanical elements of aggregates and complexes, 

to determine their main dynamic characteristics. 

6. determine the forces of reactions acting on the body, and the forces of interaction 

between the bodies of the system. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Математикалық анализ, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер. 

Математический анализ, дифференциальные и интегральные уравнение. 

Mathematical analysis, differential and integral equation 

Постреквизиттер/Постреквезиты/ Postrekvizity  

Кванттық механика, термодинамика и статистикалық физика 

Квантовая механика, термодинамика и статистическая физика 

Quantum mechanics, thermodynamics and statistical physic 

 

 

ЭЕМ-да физикалық процесстерді үлгілеу  

Моделирование физических процессов на ЭВМ 

Modeling of physical processes on сomputer 

 Пән дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

Мақсаты: студенттерді физикалық үрдістерді компьютерде үлгілеуге 

үйрету.Олардың объектілі-бағдарлау бағдарламасының негізгі әдістері бойынша білім 

алуыWindows  бойынша қосымшалар жасаудың негізгі технологиясын зерделеуЕсептеу 

техникасын пайдалану және тәжірибені жоспарлау ептілігін меңгеруОйлау еңбеегін 

ғылыми ұйымдастыру дағдыларын және ойлау мәдениетін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Бірыңғай қозғалыс заңдары. 

Біркелкі жедел қозғалыс заңдары. Қосымша қозғалысы. Параметрлер. Айналмалы 

қозғалыс формулалары. Импульстің сақталу заңын шығару. Компьютерлік модельдеу 

арқылы қарапайым механизмнің тиімділігін анықтау. Автоматтандыруға есептеулер 

MathCad арасында izoprotsessov тұрғызу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) бағдарламалаудың негізгі тілдерін; физиканың негізгі заңдарын білу; 

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа қаншалықты ұқсас екендігін тексере отырып, қолданбалы 

бағдарламаларды пайдалана білу; 

3) ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды түсіну және қолдану; 

4) ақпаратты жинақтау, талдау. 

5) компьютерлік экспериментті пайдалана отырып, қарапайым механизмнің 

ҚНК анықтау. 

 

Цель:  

- обучение студентов моделированию физических процессов на компьютере,  

- приобретение ими знаний по основным методам объектно-ориентированного 

программирования,  

- изучение основных технологий создания приложений под  Windows   

-овладение умением планирования эксперимента и использования 

вычислительной техники; 

 -формирование культуры мышления и навыков научной организации 

умственного труда. 

Содержание курса включает следующие разделы включает следующие разделы: 

Законы равномерного движения. Законы равноускоренного движения. Сложение 

движения. Расчет параметров. Формулы движения по окружности. Вывод формулы 

закона сохранения импульса. Определение КПД простого механизма с использованием 

компьютерного эксперимента. Построение графиков изопроцессов в среде автоматизации 

вычислений MathCad. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основные языки программирования; основные законы 

физики; 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения, уметь пользоваться прикладными программами; 

3) понимать и применять информационно-коммуникативных технологий с 

учётом основных требований информационной безопасности; 

4) обобщать, анализировать информацию. 

5) Определенять КПД простого механизма с использованием компьютерного 

эксперимента. 

 

Purpose: - training of students in modeling of physical processes on the computer,  

- acquisition by them of knowledge of the main methods of object-oriented 

programming,  

- studying of the main technologies of an application creation under Windows   

- mastering ability of planning of experiment and use of computer facilities; 

 - formation of culture of thinking and skills of the scientific organization of 

brainwork. 

The content of the course includes the following sections: laws of uniform motion. 

The laws of uniformly accelerated motion. Addition of movement. Parameter calculation. 

Formulas of motion on a circle. Derivation of the formula of the law of conservation of 

momentum. Determination of the efficiency of a simple mechanism using a computer 

experiment. Graphing processes in the environment, automation of calculations MathCad.As a 

result of studying of discipline the student has to: 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic programming languages; basic laws of physics; 

2) competent in choosing an effective method for finding solutions, checking how 

plausible these solutions are, be able to use applications; 

3) understand and apply information and communication technologies taking into 

account the basic requirements of information security; 

4) generalize, analyze information. 

5) Determine the efficiency of a simple mechanism using a computer experiment. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Информатика негіздері және есептеу техникасы, математика, геометрия, 

компьютермен жұмыс істеуге дағдылану. 

Основы информатики и ВТ, математики, геометрии, иметь навыки работы с 

компьютером 

Fundamentals of informatics and computer facilities, mathematics, geometry, to have 

skills of work with the computer 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Математикалық үлгілеу пәнінен алған білімдері мен дағдыларын студенттер 

математиканың қолданбалы есептерін шешуде және болашақ кәсіби, ғылыми 

әрекеттерінде пайдалана алады 

Знания и навыки по математическому моделированию могут быть использованы 

студентами при решении прикладных задач математики и в будущей профессиональной и 

научной деятельности. 

Know ledge and skills of mathematical modeling can be used by students at the 

solution of applied problems of mathematics and in future professional and scientific activity. 

 

 

 

 


